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ABSTRAK 

 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui adanya tidaknya hubungan 

simultan antara konservatisme akuntansi dan kesulitan keuangan pada perusahaan 

manufaktur subsektor industri barang konsumsi ada periode 2001-2013. Pemilihan 

sampel menggunakan metode purposive sampling. 

Pengujian dalam penelitian ini terdiri dari uji simultanitas, uji asumsi klasik, dan 

regresi persamaan untuk melakukan pengujian hipotesis. Pengujian simultan dalam 

penelitian ini dilakukan dengan Granger Causality Test. 

Hasil penelitian membuktikan bahwa tidak terdapat hubungan simultan antara 

konservatisme akuntansi dan kesulitan keuangan perusahaan, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa konservatisme akuntansi dan kesulitan keuangan tidak 

mempengaruhi satu sama lain secara simultan. 

 

Kata kunci: conditional conservatism, kesulitan keuangan, size, leverage, total assets 

turnover 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to investigate whether manufacturing companies, 

specifically in subsector of consumer goods have simultaneous relationship between 

accounting conservatism and financial distress during 2001-2013. Purposive sampling is 

chosen as the sampling method of this study. 

The hypotheses examination in this research consist of simultaneity test, classical 

assumption test, and regression equation. Simultaneity test in this research is conducted 

through Granger Causality Test. 

The results prove that there’s no simultaneous relationship between accounting 

conservatism and financial distress in companies. Therefore, the conclusion suggests 

that accounting conservatism and financial distress do not affect each other 

simultaneously. 

 

Keywords: conditional conservatism, financial distress, size, leverage, total assets 

turnover 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Akuntansi merupakan bahasa bisnis untuk menyampaikan kinerja 

manajemen melalui laporan keuangan, yang digunakan oleh pihak yang 

berkepentingan, baik pihak internal maupun pihak eksternal sebagai dasar dalam 

pengambilan setiap keputusan (Kieso, et al., 2011). Oleh karena itu, laporan 

keuangan yang disusun oleh manajemen harus memenuhi tujuan, aturan, serta 

prinsip-prinsip akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku 

umum agar menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan 

dan bermanfaat bagi setiap penggunanya (Sari dan Adhariani, 2009). 

Standar akuntansi umum yang berlaku di Indonesia memberikan fleksibilitas 

kepada manajemen untuk menentukan kebijakan akuntansi dalam menyusun 

laporan keuangan. Hal ini tercermin dalam PSAK No.14 (reformat 2007) yang 

mengatur tentang persediaan, PSAK No. 16 (revisi 2007) yang mengatur perlakuan 

akuntansi aset tetap, dan PSAK No. 19 (revisi 2000) mengenai amortisasi aktiva 

tidak berwujud (Ikatan Akuntan Indonesia, 2014). Kebijakan akuntansi yang 

ditentukan oleh manajemen sangat menentukan hasil akhir dari laporan keuangan 

yang disampaikan. Fleksibilitas dalam menentukan kebijakan akuntansi inilah yang 

kemudian menimbulkan praktik konservatisme. 

Penelitian terkini menjelaskan bahwa ada dua jenis konservatisme yaitu 

unconditional conservatism (konservatisme tidak bersyarat) dan conditional 

conservatism (konservatisme bersyarat). Beaver dan Ryan dalam LaGore (2008) 
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mendefinisikan unconditional conservatism sebagai praktik konservatisme yang 

terjadi ketika aset bersih dinilai lebih rendah dari yang seharusnya ataupun beban 

perusahaan yang disajikan lebih tinggi dari yang seharusnya, sebagai dampak dari 

kebijakan akuntansi yang telah ditentukan sebelumnya oleh manajemen dalam 

menyusun laporan keuangan. Contohnya yaitu kebijakan metode depresiasi aktiva 

tetap perusahaan yang digunakan oleh perusahaan untuk menyusutkan nilai aktiva 

tetap tersebut sehingga berakibat pada penurunan nilai bersih aktiva tetap.  

Basu (1997) mendefinisikan conditional conservatism sebagai 

kecenderungan manajemen untuk melakukan verifikasi tingkat tinggi dalam 

mengakui laba (good news) daripada rugi (bad news). Secara sederhana dapat 

dikatakan bahwa unconditional conservatism mengacu pada informasi dan 

kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya oleh manajemen, sedangkan 

conditional conservatism mengacu pada informasi baru yang diperoleh di masa 

yang akan datang. 

Konservatisme di dalam akuntansi menimbulkan pro dan kontra dari 

berbagai pihak. Di satu sisi, konservatisme bertujuan menetralisir optimisme para 

usahawan yang terlalu berlebihan dalam melaporkan hasil usahanya (Sari dan 

Adhariani, 2009). Di sisi lain, konservatisme dianggap menimbulkan masalah 

dalam menggambarkan kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya karena 

konservatisme dapat menjadi salah satu faktor yang menghasilkan laba yang 

fluktuatif. Laba yang fluktuatif tersebut akan mengurangi daya prediksi laba untuk 

memprediksi aliran kas perusahaan pada masa yang akan datang (Sari dan 

Adhariani, 2009). 
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Pihak yang tidak setuju dengan adanya konservatisme berargumen bahwa 

konsep konservatisme menimbulkan informasi yang asimetris terutama pada 

perusahaan yang tingkat konservatismenya tinggi. Dwiputranto dalam Haniati dan 

Fitriany (2010) berpendapat bahwa semakin tinggi konservatisme, maka nilai buku 

yang dilaporkan akan semakin bias. Tinggi rendahnya tingkat konservatisme dapat 

dilihat dari seberapa besar perusahaan mengantisipasi potensi kerugian 

dibandingkan potensi keuntungannya. Semakin besar selisih nilai antisipasi antara 

potensi kerugian dengan potensi keuntungan, maka semakin tinggi pula tingkat 

konservatismenya. 

Pihak lain yang tidak setuju dengan adanya konservatisme yaitu Gigler, et 

al., dalam Biddle, et al., (2012) yang berpendapat bahwa konservatisme akuntansi 

mengurangi efisiensi kontrak dengan meningkatkan ketidakefisien likuiditas 

proyek yang baik. Hal ini mengurangi arus kas dari investasi yang berpotensi 

meningkatkan risiko kebangkrutan suatu perusahaan. Selain itu, pada tahun 2010 

Financial Accounting Standard Board (FASB) dan International Accounting 

Standard Board (IASB) menghapus konservatisme dari standar konseptual 

frameworknya karena dianggap melanggar netralitas (Biddle, et al., 2012). FASB 

berargumen bahwa konservatisme mengurangi pengetahuan investor mengenai 

arus kas masa depan karena menghasilkan informasi yang asimetris (Biddle, et al., 

2012). 

Haniati dan Fitriany (2010) dalam penelitiannya membuat kesimpulan bahwa 

semakin tinggi tingkat konservatisme, maka tingkat asimetri informasi akan 

semakin rendah karena konservatisme memberikan batasan kepada manajemen 

dalam menggunakan informasi yang mereka miliki. Pernyataan tersebut didukung 
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oleh hasil penelitian Li (2010) yang menyatakan bahwa konservatisme akuntansi 

dapat mengurangi asimetri informasi antara pemegang saham, debtholders, dan 

manager. Pemegang saham akan menerima pelaporan potensi kerugian (bad news) 

lebih awal sehingga akan mengurangi risiko kehilangan investasi yang potensial, 

sedangkan debtholders dapat terlindung dari risiko kerugian yang mungkin 

dialaminya karena pembayaran dividen yang terlalu tinggi (Li, 2010). 

Konservatisme yang diterapkan oleh perusahaan dapat dibedakan menjadi 

konservatisme tingkat tinggi dan konservatisme tingkat rendah. Tinggi rendahnya 

tingkat konservatisme dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Sari dan Adhariani 

(2009) yang pernah melakukan penelitian di Indonesia menduga bahwa leverage, 

ukuran perusahaan, intensitas modal, risiko perusahaan dan rasio konsentrasi 

industri merupakan faktor yang mempengaruhi konservatisme. Salah satu hasil 

penelitiannya menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap tingkat konservatisme perusahaan. Hal ini berarti semakin 

besar ukuran perusahaan, semakin tinggi pula tingkat konservatismenya.  

Lo (2005) dalam penelitiannya berpendapat bahwa konservatisme akuntansi 

dapat dipengaruhi juga oleh leverage atau tingkat hutang. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil penelitiannya yang membuktikan bahwa leverage mempunyai 

hubungan positif dengan VIKV (ukuran konservatisme). Pernyataan tersebut 

didukung oleh Wulandari (2012) dalam penelitiannya yang menemukan bahwa 

perusahaan yang memiliki tingkat leverage yang tinggi memiliki permintaan 

konservatisme yang tinggi pula. Kreditur berkepentingan terhadap distribusi aktiva 

bersih dan laba yang lebih rendah kepada manajer dan pemegang saham sehingga 
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kreditur cenderung meminta manajer untuk menyelenggarakan akuntansi 

konservatif (Lo, 2005). 

Lo (2005) juga dalam penelitiannya menduga bahwa kesulitan keuangan 

perusahaan dapat mempengaruhi tingkat konservatisme perusahaan tersebut. Lo 

(2005) menekankan perbedaan prediksi antara teori akuntansi positif dengan teori 

signaling mengenai pengaruh tingkat kesulitan keuangan perusahaan terhadap 

kebijakan konservatisme akuntansi oleh manajer. Hasil penelitiannya yaitu teori 

akuntansi positif membuktikan bahwa tingkat kesulitan keuangan perusahaan 

berpengaruh negatif terhadap tingkat konservatisme akuntansi karena manajer 

cenderung menaikkan laba perusahaan ketika sedang mengalami kesulitan 

keuangan untuk menyembunyikan kinerja buruknya, sedangkan menurut teori 

signaling, tingkat kesulitan keuangan perusahaan berpengaruh positif terhadap 

tingkat konservatisme akuntansi karena pada saat perusahaan mengalami kesulitan 

keuangan, manajer cenderung menyelenggarakan akuntansi konservatif. 

Hasil penelitian Lo (2005) mengenai pengaruh kesulitan keuangan terhadap 

konservatisme akuntansi didukung oleh hasil penelitian Wulandari (2012) yang 

menguji hubungan antara konservatisme akuntansi dan kesulitan keuangan 

perusahaan. Wulandari (2012) berkesimpulan bahwa kondisi kesulitan keuangan 

yang dialami oleh perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap 

konservatisme akuntansi karena manajer akan cenderung melakukan earning 

management dengan cara menilai pendapatan lebih tinggi dan menunda pelaporan 

bad news untuk menutupi kinerja buruknya. 

Penelitian lain mengenai pengaruh tingkat kesulitan keuangan terhadap 

konservatisme akuntansi pernah dilakukan oleh Biddle, et al. (2012). Penelitian 
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tersebut memberikan hasil yang serupa dengan hasil penelitian Lo (2005) dan 

Wulandari (2012). Dalam penelitian tersebut, Biddle, et al., (2012) membedakan 

konservatisme menjadi conditional conservatism dan unconditional conservatism. 

Hasil dari penelitian Biddle, et al., (2012) tersebut yaitu, kondisi kesulitan 

keuangan perusahaan berhubungan negatif dengan conditional conservatism 

karena manajer cenderung mengatur pelaporan laba untuk menutupi kinerja 

buruknya, sedangkan terhadap unconditional conservatism, hasil pengujiannya 

mengatakan bahwa kondisi kesulitan keuangan berhubungan positif dengan 

unconditional conservatism karena auditor dan regulator lebih menekankan pada 

unconditional conservatism yang lebih mudah diakses melalui audit rutin dan 

pengakuan kerugian dilakukan tanpa memandang apakah itu bad news ataupun 

goodnews. 

Selain menguji pengaruh kesulitan keuangan terhadap konservatisme 

akuntansi, Biddle, et al. (2012) juga melakukan pengujian sebaliknya yaitu 

pengaruh konservatisme akuntansi terhadap kesulitan keuangan. Hasil dari 

pengujian tersebut yaitu konservatisme berpengaruh negatif terhadap kondisi 

kesulitan keuangan perusahaan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

konservatisme dapat mengurangi potensi risiko kesulitan keuangan yang dialami 

perusahaan melalui peningkatan arus kas secara tidak langsung. Penyediaan arus 

kas melalui konservatisme dapat dilakukan dengan cara mengurangi ketidakpastian 

dan asimetris informasi, risiko kepada investor dan cost of capital (Wulandari, 

2012). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa konservatisme dapat mengurangi 

potensi terjadinya kesulitan keuangan. 
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Kesulitan keuangan adalah kondisi ketika arus kas yang dimiliki perusahaan 

lebih kecil daripada porsi hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo (Whitaker, 

1999 dalam Rismawaty, 2009). Hofer (1980) dalam Rismawaty (2012) 

mengatakan bahwa kesulitan keuangan adalah kondisi perusahaan yang mengalami 

laba bersih negatif selama beberapa tahun. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa kesulitan keuangan menggambarkan kondisi perusahaan yang sedang 

mengalami ketidakcukupan kas. 

Kesulitan keuangan dapat diidentifikasi dengan melihat beberapa rasio 

keuangan yang mempengaruhinya. Altman (1968) dalam penelitiannya 

menggunakan beberapa variabel yang mempengaruhi kesulitan keuangan yaitu, 

working capital to total assets, retained earning to total assets, EBIT to total 

assets, market value of equity to total assets dan sales to total assets. Dari sekian 

variabel tersebut, Altman (1968) menekankan bahwa variabel sales to total assets 

(total assets turnover) memiliki dampak yang cukup signifikan dalam memprediksi 

kondisi kesulitan keuangan perusahaan. Variabel tersebut menjelaskan sejauh 

mana perusahaan memanfaatkan semua aset yang dimilikinya untuk menghasilkan 

kinerja sebaik mungkin yang tergambar melalui nilai working capital hingga nilai 

penjualannya. 

Perusahaan yang menghasilkan nilai rasio total assets turnover yang semakin 

besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut semakin sehat, atau dengan kata 

lain tidak sedang megalami kesulitan keuangan (Altman, 1968). Oleh karena itu, 

dapat disimpulkan bahwa total assets turnover secara signifikan dapat 

mempengaruhi kondisi kesulitan keuangan perusahaan. Selain itu, penelitian yang 

dilakukan oleh Biddle, et al., (2012) mengungkapkan bahwa konservatisme 
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akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan dapat mengurangi risiko 

ketidakcukupan kas, sehingga dapat menghindarkan perusahaan dari risiko 

kesulitan keuangan. 

Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia 

memungkinkan manajemen untuk lebih fleksibel dalam memilih kebijakan 

akuntansi yang akan digunakan dalam melakukan penyusunan laporan keuangan. 

Laporan keuangan tersebut merupakan gambaran kinerja dari manajer yang 

bersangkutan sehingga manajer akan lebih berhati-hati dalam memilih kebijakan 

akuntansi yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan yang memuaskan 

pihak pemilik perusahaan tersebut. Jika hal tersebut tidak terwujud, maka dapat 

dipastikan bahwa manajer yang bersangkutan berada pada posisi yang tidak aman 

atau dengan kata lain bisa saja dipecat karena kinerjanya yang tidak memuaskan 

(Lo, 2005). Oleh karena itu, manajer akan cenderung mengatur tingkat 

konservatisme akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan yang 

menggambarkan kinerja maksimal. 

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa konservatisme dan 

kesulitan keuangan memiliki hubungan dua arah atau dengan kata lain bisa saling 

mempengaruhi satu sama lain. Penelitian terdahulu telah banyak menjelaskan 

hubungan antara konservatisme akuntansi dengan kesulitan keuangan perusahaan, 

namun hasil penelitian yang berbeda antara penelitian terdahulu menyisakan 

pertanyaan empiris yang belum terselesaikan mengenai hubungan antara 

konservatisme akuntansi dengan kondisi kesulitan keuangan suatu perusahaan 

secara simultan. 

Hubungan simultan..., Irvin Jose Maria De Araujo, Ak.-IBS, 2015



 
9 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2012) di Indonesia telah menguji 

hubungan dua arah antara konservatisme akuntansi dan kesulitan keuangan. 

Penelitian tersebut membuktikan bahwa kesulitan keuangan berpengaruh 

signifikan negatif terhadap konservatisme akuntansi. Hal ini mendukung pendapat 

bahwa tingkat konservatisme akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan 

dipengaruhi oleh kondisi kesulitan keuangan yang dialami perusahaan, namun 

ketika dilakukan uji sebaliknya, yaitu untuk mengetahui pengaruh konservatisme 

terhadap kesulitan keuangan, tidak ditemukan pengaruh yang signifikan. Hasil 

penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Biddle, et al., 

(2012) yang membuktikan bahwa konservatisme berpengaruh negatif dengan 

kondisi kesulitan keuangan yang dialami perusahaan, karena konservatisme 

mengakibatkan berkurangnya asimetri informasi dan meningkatnya arus kas 

perusahaan sehingga kondisi kesulitan keuangan di masa yang akan datang dapat 

berkurang. 

Penelitian mengenai hal ini belum banyak di lakukan, terutama di Indonesia. 

Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian ini untuk melihat hubungan simultan 

antara konservatisme akuntansi dan kesulitan keuangan perusahaan dan bermaksud 

untuk mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2012). Di dalam 

pengujian simultan terdapat variabel endogen dan eksogen. Variabel endogen 

dalam penelitian terdiri atas conditional conservatism dan kesulitan keuangan 

perusahaan, sedangkan variabel eksogennya terdiri atas ukuran perusahaan, 

leverage, dan total assets turnover. 

Penelitian ini menggunakan dua persamaan penelitian. Pada persamaan 1, 

konservatisme dijadikan sebagai variabel endogen, sedangkan ukuran perusahaan 
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dan leverage dijadikan sebagai variabel eksogennya. Variabel eksogen yang 

digunakan pada persamaan 1 dalam penelitian ini sama dengan variabel yang 

digunakan dalam penelitian Wulandari (2012). Pada model yang kedua, kesulitan 

keuangan dijadikan sebagai variabel endogen dan total assets turnover sebagai 

variabel eksogennya. Persamaan lain penelitian ini dengan penelitian Wulandari 

(2012) yaitu menggunakan objek penelitian yang sama yaitu perusahaan yang 

bergerak di bidang manufaktur, namun penelitian ini lebih berfokus pada 

perusahaan manufaktur yang bergerak di subsektor industri barang konsumsi. 

Perbedaan dengan penelitian Wulandari (2012) yaitu pengukuran variabel 

konservatisme akuntansi. Wulandari (2012) tidak membedakan antara conditional 

conservatism dengan unconditional conservatism dan menggunakan model yang 

dikembangkan oleh Khan dan Watts (2009) untuk mengukur variabel 

konservatismenya, sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada conditional 

conservatism karena dianggap paling berhubungan dalam menentukan tingkat 

kesulitan keuangan perusahaan dan menggunakan model yang dikembangkan oleh 

Givoly (2002) untuk mengukur conditional conservatism. Selain itu, Wulandari 

menggunakan model yang dikembangkan oleh Campbell (2008) untuk mengukur 

variabel kesulitan keuangan, sedangkan penelitian ini menggunakan model 

Zmijewski untuk mengukur variabel kesulitan keuangan. Perbedaan selanjutnya 

terdapat periode penelitian yaitu tahun 2001-2013. 

 

 

 

 

Hubungan simultan..., Irvin Jose Maria De Araujo, Ak.-IBS, 2015



 
11 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 

dibuatlah perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah conditional conservatism dan kesulitan keuangan perusahaan memiliki 

hubungan simultan? 

2. Apakah kondisi kesulitan keuangan perusahaan dapat mempengaruhi 

conditional conservatism? 

3. Apakah ukuran perusahaan mempengaruhi conditional conservatism? 

4. Apakah tingkat leverage suatu perusahaan mempengaruhi conditional 

conservatism? 

5. Apakah conditional conservatism dalam penyusunan laporan keuangan 

mempengaruhi kondisi kesulitan keuangan perusahaan? 

6. Apakah total assets turnover mempengaruhi kondisi kesulitan keuangan 

perusahaan? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Penelitian ini akan dilakukan pada perusahaan manufaktur subsektor industri 

barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini mengingat 

periode penelitian ini yang cukup panjang yaitu dari tahun 2001 hingga 2013 dan 

jangka waktu pengumpulan data penelitian yang cukup singkat. 

Penelitian ini menggunakan tiga variabel eksogen yaitu ukuran perusahaan, 

leverage, dan total assets turnover untuk menentukan hubungan simultan antara 

dua variabel endogen yang diuji. Variabel endogen yang dimaksud yaitu 

conditional conservatism dan kesulitan keuangan. Variabel endogen berarti 

Hubungan simultan..., Irvin Jose Maria De Araujo, Ak.-IBS, 2015



 
12 

 

variabel dependen pada model yang satu, bertindak juga sebagai variabel 

independen pada model yang lainnya. 

Terdapat dua jenis konservatisme yaitu condional conservatism dan 

unconditional conservatism. Variabel konservatisme dalam penelitian ini hanya 

dibatasi pada conditional conservatism. Conditional conservatism dalam penelitian 

ini diukur dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh Givoly (2002), 

sedangkan kesulitan keuangan diukur dengan model yang dikembangkan oleh 

Zmijewski (1984). 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu: 

1. Mengetahui ada atau tidaknya hubungan simultan antara conditional 

conservatism dan kesulitan keuangan perusahaan, 

2. Mengetahui pengaruh kesulitan keuangan terhadap conditional conservatism, 

3. Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap conditional conservatism, 

4. Mengetahui pengaruh leverage terhadap conditional conservatism, 

5. Mengetahui pengaruh conditional conservatism terhadap kesulitan keuangan 

perusahaan, dan 

6. Mengetahui pengaruh total assets turnover terhadap kesulitan keuangan 

perusahaan. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki manfaat bagi beberapa pihak yaitu: 

1. Bagi investor 

Penelitian ini memberikan informasi kepada para investor terkait kondisi 

kesulitan keuangan yang dialami oleh perusahaan jika dilihat dari tingkat 

konservatisme yang diterapkan oleh perusahaan tersebut, sehingga investor bisa 

lebih berhati-hati dalam menyimpulkan dan menindaklanjuti setiap informasi yang 

diperoleh melalui laporan keuangan yang dirilis oleh perusahaan. 

 

2. Bagi regulator 

Penelitian ini memberikan bukti bagi para regulator untuk 

mempertimbangkan keberadaan konservatisme dengan membandingkan manfaat 

dan kerugian yang bisa disebabkan oleh konservatisme akuntansi agar tidak 

memberikan dampak negatif bagi dunia investasi di Indonesia. 

 

3. Bagi akademisi 

Penelitian ini memberikan bukti empiris yang bisa menjelaskan hubungan 

dua arah antara konservatisme dan kesulitan keuangan perusahaan sehingga bisa 

memberikan tambahan wawasan bagi para akademisi maupun para pembaca 

lainnya. Penelitian ini juga diharapkan bisa dijadikan referensi untuk membangun 

penelitian lain lagi yang lebih bermanfaat ke depannya. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang 

dijelaskan secara singkat sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan-

batasan dalam penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan 

penelitian ini. 

Bab II Landasan Teori 

Bab ini membahas tentang teori-teori yang terkait dengan penelitian ini 

dimulai dari definisi dan cara-cara pengukuran variabel endogen dalam penelitian 

ini, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis dan rerangka pemikiran 

penelitian ini. 

Bab III Metodologi Penelitian 

 Bab ini menguraikan data yang akan diteliti dalam penelitian ini serta model 

dan operasionalisasi yang digunakan untuk menguji hubungan antarvariabel yang 

diuji. 

Bab IV Analisis dan Pembahasan 

Bab ini berisikan pembahasan hasil uji yang dilakukan dengan metode yang 

ditetapkan pada bab metodologi penelitian untuk menjawab perumusan masalah 

yang dipaparkan pada bab pendahuluan. 

Bab V Penutup 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian ini, serta 

mengutarakan kelemahan yang ditemui dalam penelitian ini dan 

merekomendasikan masukan-masukan yang membangun dari penelitian ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Konservatisme Akuntansi 

2.1.1 Definisi Konservatisme Akuntansi 

Basu (1997) mendefinisikan konservatisme sebagai praktik mengurangi laba 

dan mengecilkan aktiva bersih dalam merespons bad news, tetapi tidak 

meningkatkan laba dan meninggikan aktiva bersih dalam merespons good news. 

Konsep ini mengakui biaya dan rugi lebih cepat, mengakui pendapatan dan untung 

lebih lambat, menilai aktiva dengan nilai yang terendah, dan kewajiban dengan 

nilai yang tertinggi (Sari dan Adhariani, 2009). Dengan adanya konsep 

konservatisme tersebut, manajemen hanya mengantisipasi kemungkinan terjadinya 

kerugian di masa yang akan datang dan tidak mengantisipasi kemungkinan 

keuntungan yang mungkin akan diperoleh (Wulandari, 2012). 

Watts (2003) mendefinisikan konservatisme sebagai prinsip kehati-hatian 

dalam pelaporan keuangan dengan tidak terburu-buru mengakui dan mengukur 

aktiva dan laba, serta segera mengakui kerugian dan hutang yang mempunyai 

kemungkinan akan terjadi. Penerapan prinsip ini mengakibatkan pemilihan metode 

akuntansi ditujukan pada metode yang melaporkan laba atau aktiva lebih rendah 

serta melaporkan hutang lebih tinggi. Contohnya perbedaan dalam menggunakan 

metode FIFO dan Average dalam melakukan perhitungan persediaan di gudang 

yang berdampak pada nilai gross profit yang berbeda dari kedua metode tersebut. 

Dengan demikian, pemberi pinjaman akan menerima perlindungan atas risiko 

menurun (downside risk) dari neraca yang menyajikan aset bersih understatement 
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dan laporan keuangan yang melaporkan berita buruk secara tepat waktu (Watts, 

2003). 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa konservatisme merupakan 

suatu praktik yang mengakui kerugian lebih cepat dibanding keuntungan yang 

mengakibatkan rendahnya laba perusahaan yang dilaporkan dalam laporan 

keuangan. 

 

2.1.2 Jenis-jenis konservatisme akuntansi 

Konservatisme akuntansi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu unconditional 

conservatism (konservatisme tidak bersyarat) dan conditional conservatism 

(konservatisme bersyarat). Beaver dan Ryan dalam LaGore (2008) mendefinisikan 

unconditional conservatism sebagai praktik konservatisme yang terjadi ketika aset 

bersih dinilai terlalu rendah dari yang seharusnya ataupun beban perusahaan yang 

disajikan lebih tinggi dari yang seharusnya, sebagai dampak dari kebijakan 

akuntansi yang telah ditentukan sebelumnya oleh manajemen dalam menyusun 

laporan keuangan. 

Unconditional conservatism merupakan jenis konservatisme yang muncul 

karena kepentingan regulator dan pajak seperti pembebanan segera biaya riset dan 

pengembangan yang dipersyaratkan oleh FASB dan mempercepat penyusutan nilai 

aset untuk tujuan memperkecil jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan 

(Basu, 2005). Wulandari (2012) berpendapat bahwa unconditional conservatism 

mudah diakses oleh auditor melalui audit rutin dan pengakuan kerugian dilakukan 

tanpa memandang bad news ataupun good news sehingga dapat menghindarkan 

manajemen dari tindakan yang oportunis. Menurut Watts dan Zimmerman dalam 
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Sari dan Adhariani, (2009), konservatisme jenis ini tidak melakukan spesifikasi 

secara kondisional terhadap ekuitas atau pendapatan yang rendah, sehingga tidak 

mengacu pada pengakuan kerugian yang berbasis waktu. Contohnya yaitu 

penentuan metode perhitungan beban depresiasi atas aset yang dimiliki oleh 

perusahaan (Wulandari, 2009). 

Jenis konservatisme berikutnya yaitu conditional conservatism. Conditional 

conservatism merupakan kecenderungan manajemen untuk melakukan verifikasi 

tingkat tinggi dalam mengakui laba (good news) daripada rugi (bad news) (Basu, 

1997). Conditional conservatism mengarah pada pemikiran bahwa earnings 

direfleksikan dalam pengakuan rugi dan laba dalam kondisi asymmetric timeliness 

yang timbul dari kecenderungan akuntan untuk menggunakan verifikasi tingkat 

tinggi atas pengakuan kabar baik daripada kabar buruk dalam laporan keuangan 

(Sari dan Adhariani, 2009). 

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa unconditional conservatism 

mengacu pada informasi dan kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya oleh 

manajemen, sedangkan conditional conservatism mengacu pada informasi baru 

yang diperoleh di masa yang akan datang. 

 

2.1.3 Pengukuran Konservatisme 

Kedua jenis konservatisme yang dijelaskan sebelumnya di atas memiliki cara 

pengukuran yang berbeda. Berbagai model pengukuran konservatisme sudah 

dikembangkan untuk mengetahui tingkat konservatisme perusahaan, baik 

conditional conservatism maupun unconditional conservatism. 
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2.1.3.1 Conditional Conservatism 

Jenis konservatisme yang pertama yaitu conditional conservatism. 

Konservatisme ini dapat diukur dengan beberapa model yaitu: 

1. Model yang dikembangkan oleh Khan dan Watts (2009). 

Model ini mengukur Conditional Conservatism dengan menggunakan rumus: 

CC_ARit  = (C_Scoreit + G_Scoreit) / G_Scoreit  

= 1 + C_Scoreit / G_Scoreit, 

G_Scoreit = m1 + m2Sizeit + m3M/Bit + m4Levit  

= 0.237 - 0.033*Sizeit - 0.007*M/Bit + 0.033*Levit, 

C_Scoreit = l1 + l2Sizeit + l3M/Bit + l4LEVit 

= 0.031 + 0.005*Sizeit - 0.006*M/Bit + 0.005*Levit. 

dengan, 

 CC_ARit = conditional conservatism yang diterapkan perusahaan, 

 G_Scoreit  = pengakuan good news (keuntungan) 

 C_Scoreit  = pengakuan bad news (kerugian) 

 Sizeit   = ukuran perusahaan 

 M/Bit  =  Market to book ratio 

 Levit  = leverage/tingkat hutang perusahaan 

 

Model pengukuran konservatisme yang dikembangkan oleh Khan dan Watts 

(2009) ini berdasar pada penelitian Basu (1997). Menurut Basu (1997), 

konservatisme merupakan praktik mengurangi laba dalam merespons bad news, 

tetapi tidak meningkatkan laba dalam merespons good news. Pengakuan bad news 

tersebut diwakili dengan C_Score, sedangkan good news diwakili dengan G_Score. 
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Konservastime dilihat berdasarkan nilai C_Score. Nilai C_Score yang semakin 

tinggi menunjukkan tingkat konservatisme yang semakin besar. 

Dalam model tersebut, terdapat tiga variabel independen dalam menentukan 

tingkat konservatisme yaitu ukuran perusahaan, market to book ratios, dan tingkat 

leverage. Berikut ini penjelasan ketiga variabel tersebut: 

 

Ukuran Perusahaan (Size) 

Khan dan Watts (2009) menyatakan bahwa perusahaan yang besar memiliki 

banyak lini bisnis sehingga memiliki banyak akun-akun dalam laporan keuangan 

yang bisa digunakan untuk menunda pelaporan laba yang tinggi. Hal ini tentunya 

untuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi karena semakin besar laba yang 

dilaporkan oleh perusahaan, maka semakin besar pula beban pajak yang harus 

dibayarkan oleh perusahaan tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 

semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka semakin besar pula tingkat 

konservatisme yang diterapkan oleh suatu perusahaan. 

 

Market to Book Ratios (M/B) 

Perusahaan dengan rasio market to book yang tinggi menunjukkan bahwa 

perusahaan sedang mengalami pertumbuhan yang tinggi (Wulandari, 2012). Hal ini 

ditandai dengan nilai pasar perusahaan yang lebih tinggi dibandingkan nilai 

bukunya. Pertumbuhan memiliki hubungan positif dengan agency cost (Smith dan 

Watts, 1992 dalam Wulandari, 2012). Ini artinya perusahaan yang tingkat 

pertumbuhannya tinggi membutuhkan biaya pengawasan yang tinggi oleh 

pemegang saham dan juga manajemen mengeluarkan biaya yang tinggi untuk 
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menghasilkan laporan keuangan yang transparan (Wulandari, 2012). 

Konservatisme dapat memberikan respon yang efisien untuk mengurangi agency 

cost (Watts, 2003) sehingga dapat disimpulkan bahwa konservatisme akuntansi 

berhubungan positif dengan rasio market to book ini 

 

Leverage/Tingkat Hutang (Lev) 

Perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi dituntut untuk lebih 

konservatif dengan cara membatasi pengalihan sumber daya yang dilakukan secara 

oportunis oleh manajemen dalam melaporkan laba umtuk menghindarkan agency 

conflict antara shareholders dengan lenders (Khan dan Watts, 2009). 

 

2. Model yang dikembangkan oleh Givoly (2002). 

Model untuk mengukur conditional conservatism berikut ini dikembangkan 

oleh Givoly (2002) dalam penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2012). Model 

tersebut mengukur conditional conservatisme dalam penelitian tersebut 

menggunakan rumus: 

NOAit   = TOT_ACCit – OP_ACCit 

TOT_ACCit = NIit + Depreit - CFOit 

OP_ACCit = ΔA/Rit + ΔInvit + ΔPre_expit - ΔA/Pit - ΔTax_pybit 

dengan, 

NOAit  = Non operating accrual perusahaan i pada tahun t 

TOT_ACCit  = Total accruals (before depreciation) 

OP_ACCit = Operating acruals 

NIit  = Net income perusahaan i pada tahun t 
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Depreit  = beban depresiasi perusahaan i pada tahun t 

CFOit  = arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi 

ΔA/Rit = kenaikan (penurunan) nilai piutang usaha perusahaan i tahun t 

dari tahun t-1 

ΔInvit = kenaikan (penurunan) nilai persediaan perusahaan i tahun t dari 

tahun t-1 

ΔPre_expit = kenaikan (penurunan) nilai prepaid expenses perusahaan i tahun 

t dari tahun t-1 

ΔA/Pit = kenaikan (penurunan) nilai hutang usaha perusahaan i tahun t 

dari tahun t-1 

ΔTax_pybit = kenaikan (penurunan) nilai hutang pajak perusahaan i tahun t 

dari tahun t-1 

Dalam penelitiannya, Givoly menggunakan non-operating accrual dalam 

menentukan tingkat konservatisme suatu perusahaan dikarenakan adanya 

hubungan positif yang signifikan antara akumulasi negatif non-operating accrual 

terhadap kenaikan penggunaan konservatisme perusahaan di US pada tahun 1980 

(Wulandari, 2012). Semakin besar nilai akumulasi negatif non-operating accruals, 

maka semakin besar pula tingkat konservatismenya. 

 

2.1.3.2 Unconditional Conservatism 

Jenis konservatisme yang kedua yaitu uncondional conservatism. 

Konservatisme ini dapat diukur dengan beberapa model yang telah dikembangkan 

sebelumnya yaitu: 
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1. Model yang dikembangkan oleh Ahmed dan Duellman (2007) 

Berdasarkan model yang dikembangkan oleh Ahmed dan Duellman (2007) 

dalam Biddle, et al., (2012) ini, unconditional conservatism dapat diukur dengan 

melihat nilai total accrual perusahaan yang bersangkutan. Sama dengan prinsip 

pada model yang dikembangkan oleh Givoly (2002) dalam Wulandari (2012), 

model ini juga mengatakan bahwa semakin tinggi nilai total accrual, maka 

semakin tinggi juga tingkat konservatismenya (Biddle, et al., 2012). 

Model yang dikembangkan oleh Ahmed dan Duellman dalam Biddle, et al. 

(2012) adalah sebagai berikut: 

TOT_ACCit = NIit + Depreit - CFOit 

dengan, 

TOT_ACCit = Total accruals perusahaan i pada tahun t 

NIit  = Net income before extraordinary items perusahaan i pada tahun t 

Depreit  = beban depresiasi perusahaan i pada tahun t 

CFOit  = arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi 

 

 

2. Model yang dikembangkan oleh Penman dan Zhang (2002) 

Berdasarkan model yang dikembangkan oleh Penman dan Zhang (2002) 

dalam Wulandari (2012) ini, unconditional conservatism dapat diukur dengan 

rumus: 

UC_RESit  = (INV
res

t + RD
res

t + ADV
res

t) / NOAit 

dengan: 

 INV
res

t (Inventory reserves) yaitu LIFO reserves yang dilaporkan dalam catatan 

laporan keuangan, 
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 RD
res

t (RdanD reserves) yaitu estimasi dari amortisasi RdanD jika RdanD 

tersebut belum dibebankan, 

 ADV
res

t (Advertising reserves) yaitu estimasi dari brand asset yang dikeluarkan 

dari pengeluaran periklanan, 

 NOAit (Net operating asset) yaitu selisih antara nilai total aset dan total 

kewajiban yang tidak termasuk financial asset dan financial liabilities. 

 

Wulandari (2012) menjelaskan bahwa keuntungan dari model pengukuran ini 

dibandingkan dengan model lainnya yaitu dapat mengukur konservatisme secara 

langsung pada akun-akun spesifik, namun kelemahannya yaitu model ini tidak 

mempertimbangkan seluruh level konservatisme pada sistem akuntansi perusahaan. 

 

2.2 Kesulitan Keuangan Perusahaan 

2.2.1 Definisi Kesulitan Keuangan 

Dikutip dari penelitian yang dilakukan oleh Rismawaty (2012), kesulitan 

keuangan dapat didefinisikan oleh para peneliti terdahulu sebagai berikut: 

1. Hofer (1980): kesulitan keuangan adalah kondisi perusahaan yang mengalami 

laba bersih negatif selama beberapa tahun. 

2. Whitaker (1999): kesulitan keuangan adalah kondisi ketika arus kas yang 

dimiliki perusahaan lebih kecil daripada porsi utang jangka panjang yang akan 

jatuh tempo. 

3. Almilia, Kristijadi (2003) : kesulitan keuangan adalah kondisi perusahaan yang 

mengalami laba bersih operasi (net operation income) negatif selama beberapa 
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tahun dan selama lebih dari satu tahun tidak melakukan pembayaran dividen, 

pemberhentian tenaga kerja atau menghilangkan pembayaran dividen. 

4. Luciana (2006): kesulitan keuangan adalah kondisi perusahaan yang mengalami 

delisted akibat laba bersih dan nilai buku ekuitas negatif berturut-turut serta 

perusahaan tersebut telah di-merger. 

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa informasi mengenai 

kondisi perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan sebenarnya sudah tersirat 

dalam laporan keuangan yang disampaikan di dalam laporan keuangan. Perusahaan 

yang mengalami kesulitan keuangan tidak berarti bahwa perusahaan tersebut 

mengalami kebangkrutan. Namun, hal pentingnya adalah kesulitan keuangan 

mengindikasikan bahwa perusahaan berpotensi untuk mengalami kebangkrutan 

(Rismawaty, 2012). 

Perusahaan yang sehat tentunya tidak ingin mengalami kebangkrutan, 

sehingga perusahaan selalu berupaya untuk melakukan segala cara untuk 

mengantisipasinya. Kondisi kesulitan keuangan menjadi salah satu penyebab yang 

bisa saja menggiring perusahaan ke arah kebangkrutan. Oleh karena itu, 

perusahaan memerlukan alat pendeteksi yang tepat yang mampu memberikan 

peringatan kepada perusahaan untuk menghindarkan perusahaan dari risiko 

kerugian/kesulitan keuangan di masa mendatang (Subramanyam dan Wild, 2009). 

 

2.2.2 Pengukuran kesulitan keuangan 

2.2.2.1 Model Altman 

Model yang dikemukakan Altman (1968) yang dikenal dengan nama Z-score 

menjadi model yang paling populer untuk melakukan prediksi kesulitan keuangan 
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perusahaan. Altman (1968) menggunakan metode step-wise multivariate 

discriminant anlysis (MDA) dalam penelitiannya. Seperti regresi logistik, teknik 

statistika ini juga biasa digunakan untuk membuat model dimana variabel 

dependennya merupakan variabel kualitatif. Output dari teknik MDA adalah 

persamaan linear yang bisa membedakan antara dua keadaan variabel dependen. 

Altman (1968) menggunakan 66 perusahaan selama 20 tahun (1946-1965) 

sebagai sampel penelitiannya. Sampel tersebut dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 

33 perusahaan yang dianggap bangkrut dan 33 perusahaan lainnya yang tidak 

bangkrut. Perusahaan yang dianggap bangkrut adalah perusahaan yang 

mengajukan petisi bangkrut sesuai National Bankruptcy Act Bab X. Perusahaan 

yang digunakan Altman (1968) hanya berasal dari industri manufaktur dengan 

alasan bahwa data yang tersedia hanya berasal dari Moody’s Industrial Manual 

yang hanya memuat data perusahaan manufaktur. 

Altman (1968) menggunakan teknik matched-pair dalam pemilihan 

sampelnya dengan 2 kriteria, yaitu industri dan besarnya perusahaan (total aset). 

Penelitian Altman (1968) pada awalnya mengumpulkan 22 rasio perusahaan yang 

mungkin bisa berguna untuk memprediksi kesulitan keuangan. Dari 22 rasio 

tersebut, dilakukan pengujian-pengujian untuk memilih rasio-rasio mana yang akan 

digunakan dalam membuat model. Pengujian dilakukan dengan melihat 

signifikansi statistik dari rasio, korelasi antar rasio, kemampuan prediksi rasio, dan 

judgment dari peneliti sendiri. Hasil pengujian rasio memilih lima rasio yang 

dianggap terbaik untuk dijadikan variabel dalam model. Rasio-rasio yang terpilih 

tersebut adalah: working capital/total assets, Retained earnings/total assets, 

EBIT/total assets, Market value of equity/book value of debt, dan Sales/total assets. 
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Kelima rasio tersebut dimasukkan ke dalam analisis MDA dan menghasilkan 

model sebagai berikut: 

Z = 0.012X1 + 0.014X2 + 0.033X3 + 0.006X4 + 0.999X5  

dengan:  

X1 = Working capital/total assets  

X2 = Retained earnings/total assets 

X3 = Earnings before interest and taxes/total assets 

X4 = Market value of equity/book value of total debt 

X5 = Sales/total assets  

Altman (1968) menggunakan nilai cutoff 2,675 dan 1,81. Kriteria 

penilaiannya sebagai berikut: 

 Jika nilai Z-nya lebih besar dari 2,675, maka perusahaan tersebut diprediksi 

tidak mengalami kesulitan keuangan di masa depan. 

 Jika nilai Z-nya berada di antara 1,81 dan 2,675, maka perusahaan itu berada 

dalam gray area, yaitu perusahaan mengalami masalah dalam keuangannya, 

walaupun tidak seserius masalah perusahaan yang mengalami kesulitan 

keuangan. 

 Jika nilai Z-nya lebih kecil dari 1,81, perusahaan tersebut diprediksi akan 

mengalami kesulitan keuangan. 

Model ini memiliki akurasi mencapai 95% jika menggunakan data 1 tahun 

sebelum mengalami kesulitan keuangan. Persentase error-nya 6% untuk Type I dan 

3% untuk Type II. Jika menggunakan data 2 tahun sebelum mengalami kesulitan 

keuangan, akurasinya hanya berkisar 83%. 
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2.2.2.2 Model Springate 

Springate (1978) dalam Rismawaty (2012) menggunakan metode Multiple 

Discriminant Analysis (MDA), sama dengan yang dikembangkan oleh Altman 

(1968). Setelah melalui uji dengan metode tersebut, Springate memilih 4 rasio 

yang dipercaya bisa membedakan antara perusahaan yang mengalami kesulitan 

keuangan dengan perusahaan yang tidak sedang mengalami kesulitan keuangan. 

Sampel yang digunakan Springate berjumlah 40 perusahaan yang berlokasi 

di Kanada. Model yang dihasilkan Springate (1978) dalam Rismawaty (2012) 

adalah sebagai berikut:  

Z = 1.03A + 3.07B + 0.66C + 0.4D 

dengan: 

A = Working capital/total assets 

B = Net profit before interest and taxes/total assets 

C = Net profit before taxes/current liabilities 

D = Sales/total assets 

Springate (1978) dalam Rismawaty (2012) mengemukakan nilai cutoff yang 

berlaku untuk model ini adalah 0,862. Nilai Z yang lebih kecil dari 0.862 

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut diprediksi akan mengalami kesulitan 

keuangan. Model ini memiliki akurasi 92,5%. Beberapa orang lain juga telah 

menguji model ini dan menemukan tingkat akurasi yang berbeda-beda. Penelitian 

yang telah dilakukan menggunakan sampel perusahaan yang berbeda-beda nilai 

asetnya. Botheras (1979) dalam Rismawaty (2012) menguji model ini atas 50 

perusahaan yang nilai asetnya rata-rata US$ 2,5 juta dan menemukan tingkat 

akurasi 88%. Sands (1980) dalam Rismawaty (2012) menguji model ini pada 24 
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perusahaan yang rata-rata asetnya US$ 63,4 juta dan menemukan tingkat akurasi 

83,3%. 

 

2.2.2.3 Model Ohlson 

Model prediksi kesulitan keuangan berikutnya yaitu model yang 

dikembangkan oleh Ohlson. Ohlson (1980) menggunakan data dari tahun 1970-

1976 dan sampel sebanyak 105 perusahaan manufaktur yang bangkrut serta 2.058 

perusahaan yang tidak bangkrut selama periode tersebut. Terlihat dari jumlahnya, 

Ohlson (1980) tidak menggunakan teknik matched-pair sampling. 

Ohlson (1980) mendapatkan data dari laporan keuangan yang diterbitkan 

untuk pajak (10-K financial statement). Layanan yang digunakan adalah 

Compustat. Ohlson (1980) menggunakan metode statistik bernama conditional 

logit. Ohlson berpendapat bahwa metode ini dapat menutupi kekurangan-

kekurangan yang terdapat di metode MDA yang digunakan Altman dan Springate. 

Model yang dibangun Ohlson memiliki 9 variabel yang terdiri dari beberapa 

rasio keuangan. Model tersebut adalah:  

O = -1,32 - 0,407X1 + 6,03X2 – 1,43X3 + 0,0757X4 – 2,37X5 – 1,83X6 + 0,285X7 – 

1,72X8 – 0,521X9 

dengan:  

X1 = Log (total assets/GNP price-level index)  

X2 = Total liabilities/total assets  

X3 = Working capital/total assets  

X4 = Current liabilities/current assets 

X5 = 1 jika total liabilities > total assets ; 0 jika sebaliknya 
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X6 = Net income/total assets  

X7 = Cash flow from operations/total liabilities 

X8 = 1 jika Net income negatif ; 0 jika sebaliknya 

X9 = (NIt – NIt-1) / ((NIt – NIt-1) 

Ohlson (1980) menyatakan bahwa model ini memiliki cutoff point optimal 

pada nilai 0,38. Ohlson memilih cutoff ini karena dengan nilai ini, jumlah error 

dapat diminimalisasi. Perusahaan yang memiliki nilai O di atas 0,38 diprediksi 

mengalami kesulitan keuangan. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki nilai nilai O 

di bawah 0,38 diprediksi tidak mengalami kesulitan keuangan. 

 

2.2.2.4 Model Zmijewski 

Zmijewski (1984) dalam Rismawaty (2012) menilai bahwa teknik matched-

pair sampling yang digunakan oleh peneliti terdahulu cenderung memunculkan 

bias dalam hasil penelitian pendahulunya. Oleh karena itu, Zmijewski (1984) 

dalam Rismawaty (2012) menggunakan teknik random sampling dalam 

penelitiannya, seperti dalam penelitian Ohlson (1980). 

Dalam penelitiannya, Zmijewski (1984) dalam Rismawaty (2012) 

mensyaratkan satu hal bahwa proporsi dari sampel dan populasi harus ditentukan 

di awal, sehingga didapat besaran frekuensi financial distress. Frekuensi ini 

diperoleh dengan membagi jumlah sampel perusahaan yang mengalami kesulitan 

keuangan dengan jumlah sampel keseluruhan. 

Sampel yang digunakan Zmijewski (1984) dalam Rismawaty (2012) 

berjumlah 840 perusahaan, terdiri dari 40 perusahaan yang mengalami kesulitan 

keuangan dan 800 yang tidak mengalami kesulitan keuangan. Data yang digunakan 
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dalam penelitiannya dikumpulkan dari tahun 1972-1978 dan diperoleh dari 

Compustat Annual Industrial File. Metode statistik yang digunakan Zmijewski 

(1984) sama dengan yang digunakan Ohlson, yaitu regresi logit. Dengan 

menggunakan metode tersebut, maka Zmijewski (1984) dalam Rismawaty (2012) 

menghasilkan model sebagai berikut: 

X = -4.803 - 3.599X1 + 5.406X2 - 1.000X3 

dengan: 

X1 = ROA (Net income/total assets) 

X2 = Leverage (Total debt/total assets) 

X3 = Liquidity (Current assets/current liabilities) 

Zmijewski (1984) dalam Rismawaty (2012) menyatakan bahwa nilai cutoff 

yang berlaku dalam model ini adalah 0. Hal ini berarti perusahaan yang nilai X-nya 

lebih besar dari atau sama dengan 0 diprediksi akan mengalami kesulitan keuangan 

di masa depan. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki nilai X lebih kecil dari 0 

diprediksi tidak akan mengalami kesulitan keuangan. Zmijewski (1984) dalam 

Rismawaty (2012) telah mengukur akurasi modelnya sendiri, dan mendapatkan 

nilai akurasi 94,9%. 

Rismawaty (2012) pernah melakukan penelitian untuk membandingkan 

keakuratan keempat model prediksi di atas pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI periode 2008 sampai 2011. Sampel yang diuji sebanyak 48 

perusahaan, terdiri dari 24 perusahaan yang mengalami financial distress dan 24 

yang tidak mengalami financial distress. Hasilnya yaitu model yang dikembangkan 

oleh Zmijewski (1984) adalah model yang paling sesuai untuk diterapkan pada 

perusahaan manufaktur di Indonesia, karena tingkat keakuratannya paling tinggi 
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dibandingkan model prediksi lainnya. Oleh karena itu, variabel kesulitan keuangan 

dalam penelitian ini akan diukur dengan model Zmijewski karena dianggap sesuai 

dengan kondisi perusahaan di Indonesia dan memiliki keakuratan prediksi yang 

paling tinggi dibandingkan ketiga model lainnya. 

 

2.3 Variabel Eksogen dalam Penelitian 

2.3.1 Ukuran Perusahaan (Size) 

Ukuran perusahaan mempengaruhi laba dan risiko yang ditanggung oleh 

perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaannya, maka laba yang 

dihasilkan pun semakin besar dan risiko yang ditanggung pun semakin besar. 

Selain itu, perusahaan yang besar juga akan dihadapkan pada biaya politis yang 

tinggi, sehingga untuk mengurangi biaya politis tersebut perusahaan lebih 

menggunakan prinsip akuntansi yang konservatif atau pernyataan laba yang 

disajikan tidak berlebihan (Deviyanti, 2012). 

Perusahaan besar memiliki lini bisnis yang banyak sehingga perusahaan yang 

besar memiliki banyak kesempatan untuk melakukan earning management dengan 

cara menunda pelaporan laba dan mempercepat pelaporan rugi (Khan dan Watts, 

2009). Hal tersebut cenderung dilakukan untuk menghindari pembayaran pajak 

yang besar. 

Perusahaan besar akan lebih diawasi oleh pemerintah dengan cara 

mendorong perusahaan untuk membayar pajak yang tinggi seiring dengan laba 

tinggi yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut dan juga menuntut perusahaan 

besar untuk memberikan pelayanan publik dan tanggung jawab sosial yang lebih 

besar kepada masyarakat (Lo, 2005). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 
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perusahaan besar akan berupaya melaporkan laba yang rendah secara relatif 

permanen dengan menyelenggarakan akuntansi yang konservatif. 

 

2.3.2 Leverage/ Tingkat hutang 

Neraca keuangan suatu perusahaan terdiri atas tiga kelompok besar yaitu 

aset, kewajiban/hutang dan ekuitas (Kieso, et al., 2011). Hal tersebut menjelaskan 

bahwa sumber pembiayaan perusahaan tidak hanya melalui penerbitan saham atau 

dengan kata lain membagi kepemilikan atas perusahaan tersebut, tetapi juga 

melalui hutang yang diperoleh dari kreditur. Semakin besar perusahaan tersebut, 

maka semakin banyak modal yang diperlukan untuk mengelola usahanya tersebut 

sehingga membutuhkan sumber pembiayaan lainnya dan salah satunya yaitu 

pembiayaan melalui kreditur dengan menerbitkan surat hutang. 

Leverage menunjukkan seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh hutang 

dan merupakan indikasi tingkat keamanan dari para pemberi pinjaman yang secara 

otomatis mempunyai kepentingan terhadap keamanan dana yang dipinjamkan 

tersebut (Deviyanti, 2012). Kreditor dapat melakukan berbagai cara untuk 

melindungi dirinya dari tindakan manajemen yang mungkin kurang 

menguntungkan kreditor, seperti berikut (Weston dan Brigham, 1990 dalam 

Deviyanti (2012): 

1. Melalui persyaratan yang diajukan dalam perjanjian kredit. Kreditor dapat 

mensyaratkan untuk menerapkan pelaporan keuangan yang konservatif. 

2. Jika kreditor berpendapat bahwa perusahaan mencoba mengambil keuntungan 

dari mereka dengan cara yang tidak etis, maka mereka akan menghentikan 
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pemberian kredit selanjutnya atau pemberian kredit dilakukan dengan biaya 

pinjaman yang lebih tinggi daripada yang normal. 

Kreditor akan meminta manajer untuk melakukan pelaporan akuntansi secara 

konservatif agar perusahaan tidak berlebihan dalam melaporkan hasil usahanya 

(Deviyanti, 2012). Semakin tinggi tingkat leverage, maka semakin besar 

kemungkinan konflik yang akan muncul antara pemegang saham dan pemegang 

obligasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi permintaan kontraktual terhadap 

akuntansi yang konservatif (Ahmed dan Duellman, 2006 dalam Deviyanti, 2012). 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang 

mempunyai leverage/ tingkat hutang yang tinggi akan semakin konservatif dalam 

melaporkan laba usahanya sesuai dengan tuntutan yang diminta oleh kreditur. 

 

2.3.3 Total Assets Turnover 

Total assets turnover merupakan perbandingan antara penjualan dengan total 

aset yang dimiliki oleh perusahaan dan menggambarkan kemampuan perusahaan 

dalam memanfaatkan semua aset yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan 

bagi perusahaan tersebut (Subramanyam dan Wild, 2009). Altman (1968) yang 

mengembangkan model untuk memprediksi kesulitan keuangan perusahaan 

menggunakan rasio ini sebagai salah satu variabel independen yang mempengaruhi 

kesulitan keuangan. Berdasarkan model yang dikembangkan oleh Altman (1968) 

tersebut, rasio total assets turnover memiliki angka koefisien yang paling besar di 

antara koefisien variabel independen lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

rasio total assets turnover ini adalah salah satu variabel yang paling signifikan 

dalam memprediksi kesulitan keuangan perusahaan. 
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Perusahaan yang memiliki rasio total assets turnover yang semakin besar, 

maka perusahaan diprediksi tidak sedang mempunyai risiko kesulitan keuangan 

(Altman, 1968). Hal ini tergambar melalui adanya hubungan rasio total assets 

turnover yang berbanding lurus dengan cutoff yang dibuat oleh Altman (1968) 

dalam model prediksinya tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa jika 

perusahaan memiliki rasio total assets turnover yang semakin besar, maka 

perusahaan tersebut tidak berisiko mengalami kesulitan keuangan. 

 

2.4 Teori Akuntansi Positif 

Teori akuntansi positif sering dikaitkan dengan manajemen laba karena 

menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen dalam memilih 

prosedur akuntansi yang optimal dan mempunyai tujuan tertentu. Hal ini dijelaskan 

oleh Watts dan Zimmerman (1986) yang memprediksi perilaku manajemen 

sehubungan dengan pemilihan prosedur-prosedur akuntansi oleh manajer untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

Terdapat tiga hipotesis yang dikembangkan oleh Watts dan Zimmerman 

(1986) yaitu,  hipotesis mengenai program bonus, rasio hutang terhadap ekuitas 

dan ukuran perusahaan. Hipotesis mengenai program bonus menjelaskan bahwa 

manajer akan diberikan sejumlah bonus oleh pemegang saham apabila mampu 

membawa perusahaan ke arah yang lebih baik, sehingga manajer akan selalu 

berusaha untuk menyembunyikan kinerja buruknya agar selalu dinilai baik oleh 

pemegang saham. Teori akuntansi positif ini memprediksi bahwa manajer 

mempunyai kecendrungan menaikkan laba untuk menyembunyikan kinerja 

buruknya (Lo, 2005). 
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Pemegang saham dan kreditur berusaha menghindari kelebihan pembayaran 

kepada manajer dengan meminta penyelenggaraan akuntansi yang konservatif 

(Watts, 2003). Hal ini berkaitan dengan hipotesis kedua yang dikembangkan oleh 

Watts dan Zimmerman (1986) tentang rasio hutang. Teori akuntansi positif 

memprediksi bahwa perusahaan yang memiliki tingkat hutang yang tinggi akan 

lebih konservatif dibandingkan perusahaan yang memiliki tingkat yang rendah. Hal 

ini disebabkan oleh adanya tuntutan kreditur melalui kontrak hutang yang meminta 

manajer untuk semakin konservatif dalam melaporkan laba perusahaan. 

Hipotesis yang ketiga menjelaskan tentang ukuran perusahaan. Watts dan 

Zimmerman (1986) menyatakan bahwa perusahaan besar akan dihadapkan pada 

biaya politik yang besar pula termasuk menanggung beban pajak yang semakin 

besar, sehingga untuk menghindari hal tersebut, perusahaan yang besar cenderung 

semakin konservatif untuk melaporkan pendapatan bersih yang semakin rendah 

akibat dari penundaan pengakuan laba dan mempercepat pengakuan kerugian. Hal 

ini berdampak pada biaya politik yang ditanggung oleh perusahaan akan semakin 

kecil (Watts dan Zimmerman, 1986). 

 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Biddle, et al. (2012) untuk melihat hubungan simultan antara 

konservatisme akuntansi dan kesulitan keuangan perusahaan. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian tersebut yaitu perusahaan yang terdaftar NYSE, 

AMEX, dan NASDAQ pada periode 1989 sampai 2007 sehingga total sampel 

mereka sebanyak 4621 sampel. Dalam penelitian Biddle, et al. (2012) terdapat dua 
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variabel yang bisa bertindak sebagai variabel independen dan dependen yaitu 

konservatisme dan financial distress. Variabel konservatisme dibagi menjadi dua 

yaitu conditional conservatism dan unconditional conservatism dan memiliki 

model pengukuran yang berbeda. Conditional conservatism diukur dengan model 

yang dikembangkan oleh Khan dan Watts (2009) serta model yang dikembangkan 

oleh Zhang (2008). Unconditional conservatism diukur dengan model yang 

dikembangkan oleh Ahmed dan Duellman (2007) serta model yang dikembangkan 

oleh Penman dan Zhang (2002). Variabel financial distress diukur dengan model 

yang dikembangkan oleh Merton (1974) dan model yang dikembangkan oleh 

Campbell (2008). 

Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut yaitu konservatisme 

berpengaruh negatif terhadap kondisi kesulitan keuangan perusahaan karena 

konservatisme meningkatkan arus kas perusahaan. Hasil lainnya yang ditemukan 

dari penelitian mereka yaitu, kondisi kesulitan keuangan perusahaan berhubungan 

negatif dengan conditional conservatism karena manajer cenderung mengatur 

pelaporan laba untuk menutupi kinerja buruknya. Sedangkan terhadap 

unconditional conservatism, hasil pengujiannya mengatakan bahwa kondisi 

kesulitan keuangan berhubungan positif dengan unconditional conservatism. 

Di Indonesia, penelitian serupa juga dilakukan oleh Wulandari (2012) untuk 

melihat hubungan simultan antara konservatisme akuntansi dan kesulitan keuangan 

perusahaan. Sampel penelitian yang digunakan Wulandari (2012) yaitu perusahaan 

manufaktur pada periode 2009 dan 2010. Sama halnya dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Biddle, et al. (2012), dalam penelitian ini terdapat dua variabel 

yang bisa bersifat sebagai variabel independen dan variabel dependen yaitu 
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konservatisme akuntansi yang diukur dengan model yang dikembangkan oleh 

Khan dan Watts (2009) serta financial distress yang diukur dengan model yang 

dikembangkan oleh Campbell (2008). Selain itu terdapat tiga variabel kontrol yang 

terdiri dari ukuran perusahaan dan leverage yang menjadi kontrol dalam 

menentukan konseravtisme akuntansi serta likuiditas yang menjadi kontrol dalam 

menentukan financial distress. 

Hasil dari penelitian tersebut yaitu ketika dilakukan pengujian pengaruh 

konservatisme akuntansi terhadap kesulitan keuangan perusahaan, ternyata 

dibuktikan bahwa konservatisme akuntansi tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap kesulitan keuangan perusahaan. Hal ini memberikan bukti bahwa 

konservatisme akuntansi tidak membantu perusahaan dalam mengantisipasi risiko 

kesulitan keuangan dengan cara penyediaan arus kas yang memadai. Namun ketika 

dilakukan pengujian sebaliknya, dibuktikan bahwa kondisi perusahaan 

berpengaruh signifikan negatif terhadap konservatisme akuntansi. Hal ini 

menjelaskan bahwa perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan 

memiliki tingkat konservatisme yang lebih tinggi. 

 

2.6 Pengembangan Hipotesis 

Pengaruh kesulitan keuangan, ukuran perusahaan dan leverage terhadap 

conditional conservatism 

Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia memperbolehkan 

suatu badan usaha untuk memilih salah satu metode akuntansi dari metode-metode 

yang diperbolehkan pada kondisi yang sama. Dampak yang ditimbulkan dari 

penggunaan metode yang berbeda di dalam akuntansi ini yaitu menghasilkan 
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angka-angka di dalam laporan keuangan yang berbeda pula, termasuk angka-angka 

dalam laporan laba-rugi suatu badan usaha. Manajer dapat secara fleksibel 

menetapkan kebijakan akuntansi yang diinginkannya. Fleksibilitas dalam 

pemilihan metode inilah yang kemudian menimbulkan praktik konservatisme. 

Laporan keuangan tersebut merupakan gambaran kinerja dari manajer yang 

bersangkutan (Kieso, et al., 2011), sehingga manajer akan lebih berhati-hati dalam 

memilih kebijakan akuntansi yang digunakan untuk menghasilkan laporan 

keuangan yang memuaskan pihak pemilik perusahaan tersebut. Jika hal tersebut 

tidak terwujud, maka dapat dipastikan bahwa manajer yang bersangkutan berada 

pada posisi yang tidak aman atau dengan kata lain bisa saja dipecat karena 

kinerjanya yang tidak memuaskan (Lo, 2005). Oleh karena itu, manajer akan 

cenderung mengatur tingkat konservatisme akuntansi untuk menghasilkan laporan 

keuangan yang menggambarkan kinerja maksimal. 

Teori akuntansi positif memprediksi bahwa manajer mempunyai 

kecendrungan menaikkan laba untuk menyembunyikan kinerja buruknya. Hal ini 

sesuai dengan hipotesis tentang program bonus yang dikembangkan oleh Watts dan 

Zimmerman (1986) yang menyatakan bahwa manajer akan diberikan sejumlah 

bonus oleh pemegang saham apabila mampu membawa perusahaan ke arah yang 

lebih baik, sehingga manajer akan selalu berusaha untuk menyembunyikan kinerja 

buruknya agar selalu dinilai baik oleh pemegang saham. 

Penelitian untuk menguji pengaruh kesulitan keuangan terhadap 

konservatisme akuntansi pernah dilakukan oleh Lo (2005). Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa kesulitan keuangan yang dialami oleh perusahaan 

berpengaruh positif terhadap kebijakan tingkat konservatisme akuntansi yang 
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diambil oleh manajemen. Dalam membuktikan pengaruh tersebut, Lo (2005) 

menekankan pada prediksi teori akuntansi positif. Menurut teori akuntansi positif, 

tingkat kesulitan keuangan perusahaan berpengaruh negatif terhadap tingkat 

konservatisme akuntansi karena manajer cenderung menaikkan laba perusahaan 

ketika sedang mengalami kesulitan keuangan untuk menyembunyikan kinerja 

buruknya. 

Hasil penelitian Lo (2005) tersebut serupa dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Wulandari (2012). Hasil penelitian Wulandari (2012) yang menguji hubungan 

simultan antara konservatisme akuntansi dan kesulitan keuangan ini yaitu kesulitan 

keuangan berpengaruh signifikan negatif terhadap konservatisme akuntansi. Hal ini 

sejalan dengan teori akuntansi positif yang menyebutkan bahwa manajer 

cenderung menaikkan laba perusahaan ketika sedang mengalami kesulitan 

keuuangan untuk menyembunyikan kinerja buruknya. 

Dengan mengacu pada teori akuntansi positif, maka muncullah hipotesis 

pertama dalam penelitian ini yaitu: 

H1 : kesulitan keuangan berpengaruh negatif terhadap conditional 

conservatism 

 

Perusahaan besar cenderung melaporkan laba rendah yang relatif permanen 

dengan menyelenggarakan akuntansi konservatif (Lo, 2005). Lo (2005) 

menemukan bahwa ukuran perusahaan mempunyai hubungan positif dengan 

tingkat konservatisme akuntansi. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar 

ukuran suatu perusahaan, maka pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah 

maupun masyarakat pun semakin besar. Jika perusahaan melaporkan laba tinggi 
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secara relatif permanen, pemerintah cenderung akan menaikkan jumlah pajak yang 

ditanggung perusahaan tersebut dan perusahaan pun dituntut untuk melakukan 

pelayanan publik yang lebih tinggi. 

Pajak yang harus dibayar oleh suatu badan usaha kepada pemerintah 

berbanding lurus dengan besarnya laba sebelum pajak yang dilaporkan oleh 

perusahaan. Semakin besar labanya, maka semakin besar pula beban pajak yang 

harus ditanggung. Hal ini tentunya mengurangi arus kas perusahaan yang tersedia 

bagi perusahaan dalam menjalankan roda bisnisnya pada periode berikutnya. Oleh 

karena itu, untuk menghindari hal tersebut, perusahaan besar dengan laba yang 

tinggi cenderung menyelenggarakan akuntansi konservatif. 

Sari dan Adhariani (2009) juga menemukan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan positif terhadap konservatisme akuntansi. Hal ini sejalan 

dengan size hypothesis yang dikembangkan oleh Watts dan Zimmerman (1986) 

yang menyatakan bahwa perusahaan yang besar dihadapkan pada biaya politis 

yang tinggi, sehingga perusahaan cenderung menggunakan pilihan akuntansi yang 

dapat mengurangi laba untuk menekan biaya politis tersebut. Langkah yang 

ditempuh untuk mengurangi laba tersebut salah satunya yaitu dengan semakin 

bertindak konservatif. Hasil penelitian ini juga didukung oleh Deviyanti (2012) 

yang menyimpulkan hasil penelitian serupa. 

Dari paparan di atas, maka muncullah hipotesis kedua dalam penelitian ini 

yaitu: 

H2 : ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap conditional 

conservatism 
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Tingkat konservatisme dapat dipengaruhi oleh tingkat leverage suatu 

perusahaan (Lo, 2005). Ketika perusahaan memiliki hutang yang cukup besar, 

maka kreditur memiliki hak yang lebih besar untuk mengawasi penyelenggaran 

akuntansi di dalam perusahaan tersebut dibanding pemegang sahamnya. Hal ini 

sesuai dengan hipotesis yang dikembangkan oleh Watts dan Zimmerman (1986) 

terkait teori akuntansi positif yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki 

tingkat hutang yang tinggi akan lebih konservatif dibandingkan perusahaan yang 

memiliki tingkat yang rendah. Hal ini disebabkan oleh adanya tuntutan kreditur 

melalui kontrak hutang yang meminta manajer untuk semakin konservatif dalam 

melaporkan laba perusahaan (Lo, 2005). 

Semakin tinggi tingkat leverage, maka semakin besar kemungkinan konflik 

yang akan muncul antara pemegang saham dan pemegang obligasi yang pada 

akhirnya akan mempengaruhi permintaan kontraktual terhadap akuntansi yang 

konservatif (Ahmed dan Duellman, 2006 dalam Deviyanti, 2012). Wulandari 

(2012) juga menemukan hasil penelitian serupa yaitu tingkat hutang berpengaruh 

signifikan positif terhadap konservatisme akuntansi. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, muncullah hipotesis ketiga dalam penelitian 

ini yaitu:  

H3 : leverage berpengaruh positif terhadap conditional conservatism 

 

Pengaruh conditional conservatism dan variabel kontrol total assets turnover 

terhadap kesulitan keuangan 

Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya tentunya berdasarkan pada teori 

keagenan. Terdapat dua pihak yang diatur dalam teori ini yaitu pihak pemegang 
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saham (principal) dan pihak manajer yang dipercaya oleh principal untuk 

mengelola perusahaan (agen). Teori keagenan ini hadir untuk melindungi 

kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi karena konflik 

kepentingan sering terjadi dalam hubungan antara agen dengan principal. Principal 

tidak bisa secara langsung mengawasi kinerja agen. 

Konflik kepentingan dapat diminimalisir dengan mekanisme pemberian 

bonus terkait kinerja baik yang dicapai oleh agen dan pengawasan melalui laporan 

keuangan yang disampaikan agen. Mekanisme tersebut dinilai mampu 

mengarahkan pihak agen untuk bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan oleh 

principal. 

Namun hal ini juga bisa memicu pihak manajemen untuk bertindak secara 

oportunistik. Oleh karena itu, kehadiran konservatisme dimaksudkan untuk 

menekan tindakan oportunis yang dilakukan oleh manajer. Konservatisme mampu 

mengurangi asimetri informasi antara agen dan principal. Konservatisme juga 

penting untuk mengurangi biaya agensi dan meningkatkan kualitas informasi 

laporan keuangan yang akan meningkatkan nilai perusahaan dan harga sahamnya 

(Wulandari, 2012). 

Menurut Biddle, et al., (2012), konservatisme secara tidak langsung dapat 

meningkatkan ketersediaan kas perusahaan sehingga mengurangi kemungkinan 

terjadinya kesulitan keuangan. Hal ini sesuai dengan konsep konservatisme yang 

menunda pengakuan laba dan kenaikan aset. Dengan adanya penundaan pengakuan 

laba tersebut, perusahaan juga menunda pengeluaran kas untuk membayar pajak 

dan dividen. Kondisi ini tentunya membuat perusahaan memiliki kecukupan dana 

sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan. 
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Li (2010) berpendapat bahwa pemegang saham akan menerima sinyal 

pelaporan bad news yang lebih awal sehingga akan mengurangi risiko kehilangan 

investasi yang potensial, sedangkan debtholders dapat melindungi dirinya dari 

pembayaran dividen yang terlalu tinggi dengan melakukan akuntansi konservatif. 

Debtholders dapat mengurangi risiko kerugian yang mungkin dialami dengan 

mengambil alih kendali perusahaan atau juga melakukan pengawasan yang lebih 

intensif. Berdasarkan prediksi tersebut, maka investor mengharapkan tingkat rate 

of return yang lebih rendah. Dengan demikian, konservatisme dapat menekan cost 

of capital dan debt capital sehingga berdampak pada peningkatan arus kas 

(Wulandari, 2012). Hal ini dapat mengurangi risiko kerugian di masa yang akan 

datang. 

Gao (2011) dalam Biddle, et al., (2012) secara analitis menjelaskan bahwa 

konservatisme meningkatkan efisiensi renegosiasi hutang dengan mengurangi 

insentif manajemen untuk terlibat dalam manajemen laba. Pernyataan ini 

mengindikasikan bahwa konservatisme dapat mengurangi risiko kebangkrutan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Biddle, et al., (2012) membuktikan bahwa 

konservatisme akuntansi berpengaruh negatif dengan kesulitan keuangan 

perusahaan. Alasannya yaitu konservatisme dinilai mampu menyediakan kas yang 

cukup di masa yang akan datang sehingga mampu mengurangi risiko kesulitan 

keuangan. 

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa konservatisme 

terbukti dapat mengurangi risiko kesulitan keuangan dengan menunda pengeluaran 

kas dalam hal pembayaran dividen maupun pembayaran kas sehingga perusahaan 

memiliki kecukupan kas untuk menjalankan bisnis perusahaannya. Ketersediaan 
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kas yang cukup dapat menghindarkan perusahaan dari risiko kesulitan keuangan. 

Oleh karena itu, muncullah hipotesis keempat dalam penelitian ini yaitu:  

H4 : conditional conservatism berpengaruh negatif terhadap kesulitan 

keuangan perusahaan 

 

Selain itu, dalam penelitian ini juga akan dibuktikan pengaruh total assets 

turnover terhadap kesulitan keuangan perusahaan. Rasio ini menggambarkan 

kemampuan perusahaan dalam mengelola asetnya untuk memberikan pendapatan 

bagi perusahaan tersebut. Altman (1968) dalam penelitiannya memasukkan total 

aset turnover sebagai salah satu variabel independen dalam memprediksi kesulitan 

keuangan suatu perusahaan. Total assets turnover ini cukup penting karena secara 

individual dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kesulitan keuangan 

perusahaan (Altman, 1968). 

Rasio total assets turnover yang semakin besar menunjukkan bahwa 

perusahaan semakin baik baik mengelola asetnya untuk memberikan pendapatan 

yang semakin besar pula bagi perusahaan tersebut dan sebaliknya, semakin kecil 

rasio total assets turnover, maka dapat dikatakan perusahaan sedang mengalami 

kesulitan dalam mengoptimalkan aset yang dimilikinya sehingga dapat berpotensi 

mengakibatkan kesulitan keuangan bagi perusahaan tersebut. 

Rasio ini dimasukkan sebagai salah satu variabel eksogen yang 

mempengaruhi kesulitan keuangan perusahaan, sehingga muncullah hipotesis 

kelima dalam penelitian ini yaitu: 

H5 : total assets turnover berpengaruh negatif terhadap kesulitan keuangan 

perusahaan 
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2.7 Rerangka Pemikiran 

Penelitian ini akan menguji hubungan simultan antara konservatisme akuntansi 

dan kesulitan keuangan dengan beberapa variabel eksogen yang mempengaruhinya 

yaitu ukuran perusahaan, leverage dan total assets turnover. Terdapat dua variabel 

yang bertindak sebagai variabel endogen pada dua persamaan dalam penelitian ini 

yaitu conditional conservatism dan kesulitan keuangan. 

Pada persamaan yang pertama, conditional conservatism menjadi variabel 

endogen, sedangkan ukuran perusahaan dan leverage menjadi variabel eksogennya. 

Sebaliknya, pada persamaan kedua, kesulitan keuangan menjadi variabel endogen 

dan total assets turnover menjadi variabel eksogennya. 

Beberapa pengujian dalam penelitian ini yaitu: 

1. Menguji hubungan simultan antara conditional conservatism dan kesulitan 

keuangan perusahaan, 

2. Menguji pengaruh kesulitan keuangan terhadap conditional conservatism, 

3. Menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap conditional conservatism, 

4. Menguji pengaruh leverage terhadap conditional conservatism, 

5. Menguji pengaruh conditional conservatism terhadap kesulitan keuangan, dan 

6. Menguji pengaruh total assets turnover terhadap kesulitan keuangan. 

Kejelasan mengenai pengujian dalam penelitian digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran 

    H2 

     H3  

 H1     H4 

 H5 

Conditional 

Conservatism 

Ukuran Perusahaan 

Leverage 

Kesulitan Keuangan Perputaran Total Aset 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 

subsektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 

periode 2001-2013. Objek penelitian ini dipilih mengingat keterbatasan waktu 

penelitian dan perusahaan manufaktur subsektor industri barang konsumsi ini 

dianggap mampu mewakili populasi penelitian ini. 

 

3.2 Metode Pengambilan Sampel 

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu purposive sampling. 

Metode ini digunakan agar sampel yang diambil relevan dengan desain penelitian 

ini. Metode purposive sampling merupakan metode untuk menentukan sampel 

dengan kriteria-kriteria yang ditentukan terlebih dahulu oleh peneliti. Kriteria 

penilaian dalam pengambilan sampel penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Perusahaan manufaktur subsektor industri barang konsumsi yang terdaftar di 

BEI periode 2001-2013. 

2. Perusahaan telah mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit dari 

tahun 2001 sampai tahun 2013 

3. Perusahaan memiliki semua data yang diperlukan secara lengkap. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder tersebut berupa 

laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit yang diperoleh melalui website 

BEI yaitu www.idx.co.id dan www.sahamok.com.  
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3.3 Metode Penelitian 

3.3.1 Model penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan secara simultan antara 

konservatisme akuntansi dengan kesulitan keuangan perusahaan. Penelitian ini 

menggunakan model yang dikembangkan oleh Givoly (2002) untuk mengukur 

conditional conservatism, sedangkan untuk memprediksi kesulitan keuangan, 

peneliti menggunakan model yang dikembangkan oleh Zmijewski (1984). 

Model yang akan digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini 

cukup identik dengan model yang dipakai oleh Wulandari (2012) yaitu: 

Pengaruh kesulitan keuangan terhadap konservatisme: 

C_CONit = α1 + α2ZMIit + α3SIZEit + α4LEVit + εit       ....................  (i) 

Pengaruh konservatisme terhadap kesulitan keuangan: 

ZMIit = α1 + α2C_CONit + α3TATOit + εit       ......................................  (ii) 

dengan: 

C_CONit  = Conditional conservatism perusahaan i pada tahun t 

ZMIit   = kesulitan keuangan(model Zmijewski) perusahaan i pada tahun t 

SIZEit  = ukuran perusahaan i pada tahun t 

LEVit  = leverage perusahaan i pada tahun t 

TATOit  = total assets turnover perusahaan i pada tahun t 

ε   = error  

 

3.3.2 Operasionalisasi variabel 

Dua variabel yang akan diuji hubungan simultannya dalam penelitian ini 

yaitu C_CON dan ZMI, yang kemudian dinamakan variabel endogen. Variabel 
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endogen merupakan variabel yang nilai-nilainya ditentukan dalam model dan mirip 

dengan variabel dependen dalam regresi, yang mana nilainya dapat ditentukan jika 

nilai variabel bebas telah ditentukan terlebih dahulu (Nachrowi dan Usman, 2006).  

Variabel endogen bisa digunakan sebagai variabel dependen dan independen. 

Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa variabel dependen pada persamaan (i) 

menjadi variabel independen pada persamaan (ii), dan sebaliknya variabel 

independen pada persamaan (i) menjadi variabel dependen pada persamaan (ii). 

Selain variabel endogen, variabel lain yang ada dalam persamaan simultan 

dinamakan variabel eksogen yaitu variabel yang ditentukan nilainya di luar model 

(Nachrowi dan Usman, 2006). Dalam penelitian ini, terdapat tiga variabel eksogen 

yaitu ukuran perusahaan (size), tingkat hutang (leverage),dan total assets turnover. 

 

Conditional conservatism (C_CON) 

Conditional conservatism diukur dengan model yang dikembangkan oleh 

Givoly (2002). Persamaannya adalah: 

C_CONit  = TOT_ACCit – OP_ACCit 

TOT_ACCit = NIit + Depreit - CFOit 

OP_ACCit = ΔA/Rit – ΔInvit – ΔPre_expit + ΔA/Pit + ΔTax_pybit 

dengan, 

C_CONit  = Conditional conservatism perusahaan i pada tahun t 

TOT_ACCit  = Total accruals (before depreciation) 

OP_ACCit = Operating acruals 

NIit  = Net income perusahaan i pada tahun t 

Depreit  = beban depresiasi perusahaan i pada tahun t 
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CFOit  = arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi 

ΔA/Rit = kenaikan (penurunan) nilai piutang usaha perusahaan i tahun t 

dari tahun t-1 

ΔInvit = kenaikan (penurunan) nilai persediaan perusahaan i tahun t dari 

tahun t-1 

ΔPre_expit = kenaikan (penurunan) nilai prepaid expenses perusahaan i tahun 

t dari tahun t-1 

ΔA/Pit = kenaikan (penurunan) nilai hutang usaha perusahaan i tahun t 

dari tahun t-1 

ΔTax_pybit = kenaikan (penurunan) nilai hutang pajak perusahaan i tahun t 

dari tahun t-1 

 

Dalam penelitiannya, Givoly menggunakan non-operating accrual dalam 

menentukan tingkat konservatisme suatu perusahaan. Semakin besar nilai 

akumulasi negatif non-operating accruals, maka semakin besar pula tingkat 

konservatisme perusahaan tersebut. 

 

Kesulitan Keuangan (ZMI) 

Kesulitan keuangan diukur dengan model Zmijewski (1984). Persamaannya 

adalah: 

ZMIit = -4.803 - 3.599X1it + 5.406X2it - 1.000X3it 

dengan: 

X1it = ROA (Net income/total assets) perusahaan i pada tahun t 

X2it = Leverage (Total debt/total assets) perusahaan i pada tahun t 
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X3it = Liquidity (Current assets/current liabilities) perusahaan i pada tahun t 

Jika nilai ZMIit lebih besar sama atau sama dengan nol, maka perusahaan 

diprediksi mengalami kesulitan keuangan. Jika nilai ZMIit lebih kecil dari 0, maka 

diprediksi tidak mengalami kesulitan keuangan. 

 

Ukuran perusahaan (SIZE) 

Perusahaan besar cenderung melaporkan laba rendah yang relatif permanen 

dengan menyelenggarakan akuntansi konservatif. Semakin besar ukuran suatu 

perusahaan, maka pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah maupun 

masyarakat pun semakin besar. Jika perusahaan melaporkan laba tinggi secara 

relatif permanen, pemerintah cenderung akan menaikkan jumlah pajak yang 

ditanggung perusahaan tersebut dan perusahaan pun dituntut untuk melakukan 

pelayanan publik yang lebih tinggi. 

Variabel ukuran perusahaan ini dihitung dengan formula sebagai berikut: 

SIZE = logaritma natural (ln) book value total assets 

 

Leverage (LEV) 

Leverage menggambarkan jumlah pendanaan hutang dalam struktur modal 

suatu perusahaan (Subramanyam dan Wild, 2009). Formula untuk mengukur 

leverage yaitu: 

LEV =  total hutang/total aktiva 

Tingkat konservatisme dapat dipengaruhi oleh tingkat leverage suatu 

perusahaan. Ketika perusahaan memiliki hutang yang cukup besar, maka kreditur 

memiliki hak yang lebih besar untuk mengawasi penyelenggaran akuntansi di 
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dalam perusahaan tersebut dibanding pemegang sahamnya (Lo, 2005). Dalam 

kondisi seperti ini, kreditur cenderung akan meminta manajer untuk 

menyelenggarakan akuntansi konservatif. 

 

Total assets turnover (TATO) 

Rasio total assets turnover ini merupakan salah satu rasio yang dipakai oleh 

Altman (1968) untuk memprediksi kesulitan keuangan perusahaan. Rasio ini 

dijadikan suatu ukuran kapasitas manajemen dalam menangani kondisi yang 

kompetitif. Rasio ini cukup penting karena dianggap paling signifikan secara 

individual. Variabel ini dipakai sebagai variabel kontrol karena rasio ini tidak 

dimasukkan pada model yang dikembangkan oleh Zmijewski (1984). 

Variabel ini dapat dihitung dengan formula: 

Total Aset Turnover = Sales / Total assets 

 

3.4 Teknik Pengolahan Data 

3.4.1 Uji Simultanitas 

3.4.1.1 Pengujian Identifikasi 

Pengujian ini merupakan tahap awal dalam pengujian simultanitas. 

Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi kesesuaian setiap persamaan dengan 

persyaratannya. Menurut Gujarati (2006), metode umum untuk mengidentifikasi 

model persamaan simultan adalah order condition of identification. Metode ini 

merupakan suatu aturan yang memudahkan identifikasi model. Order condition 

menyatakan bahwa bila suatu persamaan teridentifikasi, maka banyaknya variabel 

yang diketahui (predetermined variable) yang dikeluarkan dari suatu persamaan 
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harus lebih besar atau sama dengan banyaknya variabel endogeneus yang ada di 

dalam model dikurangi yang ada dalam persamaan tertentu. 

Kriteria order condition terbagi menjadi 3 yaitu: 

1. Unidentified. Ini terjadi jika nilai (K-k) < (M-m). Pada kriteria ini, persamaan yang 

dipakai dalam penelitian tidak teridentifikasi dan tidak ada satupun bentuk 

turunannya yang dapat dihitung. 

2. Just identified. Ini terjadi jika nilai (K-k) = (M-m). Pada kriteria ini, persamaan 

yang dipakai pasti teridentifikasi, nilai untuk parameter dari persamaan bentuk 

turunan dapat dihitung dan dapat menggunakan Ordinary Least Square (OLS) 

dengan hasil yang tetap konsisten memakai model turunan. 

3. Over identified. Ini terjadi jika nilai (K-k) > (M-m). Pada kriteria ini, persamaan 

yang dipakai terlalu teridentifikasi, dapat dihitung lebih dari 1 nilai untuk setiap 

parameter setiap turunan dan tidak dapat menggunakan OLS. 

Keterangan: 

K = jumlah variabel eksogen dalam model 

k = jumlah variabel eksogen pada persamaan tertentu 

M = jumlah variabel endogen dalam model 

m = jumlah variabel endogen pada persamaan tertentu 

Apabila persamaan tersebut tidak memenuhi order condition of identification, 

maka perlu dilakukan pengujian kembali dengan rank condition of identification. 

 

3.4.1.2 Granger Causality Test 

Granger Causality Test ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

hubungan simultan antarpersamaan (Nachrowi dan Usman, 2006). Jika persamaan 
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tersebut tidak memiliki hubungan simultanitas, maka OLS estimator menghasilkan 

konsisten dan efisien estimator. Namun jika ada hubungan simultanitas 

antarpersamaan, OLS bukanlah suatu estimator yang efisien dan konsisten. Dengan 

demikian, TSLS dan variabel instrumental akan memberikan hasil estimasi yang 

konsisten dan efisien (Ghozali (2006) dalam Wulandari (2012)). 

Hasil dari Granger Causality Test ini menentukan apakah metode TSLS bisa 

dilakukan atau tidak. Granger Causality Test dalam penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan aplikasi E-Views 7. Dalam uji ini ditentukan H0 dan H1 

sebagai berikut: 

(i) H0 : Kesulitan keuangan tidak mempengaruhi conditional conservatism 

H1 : Kesulitan keuangan mempengaruhi conditional conservatism 

(ii) H0 : Conditional conservatism tidak mempengaruhi kesulitan keuangan 

H1 : Conditional conservatism mempengaruhi kesulitan keuangan 

Kriteria yang ditentukan dalam uji ini adalah apabila nilai probabilitasnya 

lebih kecil dari α yang digunakan yaitu 5%, maka dapat diputuskan bahwa kita 

menolak hipotesis atau dengan kata lain bahwa Conditional conservatism dan 

kesulitan keuangan ternyata saling mempengaruhi (Nachrowi dan Usman, 2006). 

Apabila Granger Causality Test tidak menunjukkan hasil yang signifikan, 

maka dapat dikatakan bahwa kedua variabel endogen tidak memiliki hubungan 

simultan, sehingga kedua persamaan dalam penelitian ini akan diuji dengan OLS 

secara individual tanpa melihat adanya hubungan simultan antara keduanya. 

 

 

 

Hubungan simultan..., Irvin Jose Maria De Araujo, Ak.-IBS, 2015



 
54 

 

3.4.2 Uji TSLS 

Setelah uji Hausman ini dilakukan dan hasilnya menunjukkan adanya 

hubungan simultan antarvariabel endogen, maka uji TSLS bisa dilakukan, namun 

jika hasilnya menunjukkan tidak adanya hubungan simultan yang signifikan 

antarvariabel endogen, maka kedua persamaan akan diuji dengan OLS sebagai 

persamaan yang tidak saling berkaitan. Pengujian TSLS bertujuan untuk melihat 

hubungan simultan yang lebih jauh, dan memberikan hasil apakah hubungan 

simultan tersebut berlaku secara dua arah atau satu arah saja. Pada kriteria over 

identified, maka solusinya adalah dengan menggunakan metode Two Stage Least 

Square (TSLS). Langkahnya yaitu regresikan masing-masing persamaan kesulitan 

keuangan (ZMI) dan conditional conservatism (C_CON) dengan memasukan 

variabel independen, variabel dependen, dan instrumental pada bagiannya masing-

masing sehingga diperoleh hasil TSLS. 

Variabel instrumental adalah variabel eksogen yang tidak berkorelasi dengan 

eror dan nilai residualnya. Jika hasil yang diperoleh signifikan, berarti ada 

pengaruh variabel tersebut terhadap variabel dependennya. 

 

3.5 Uji Asumsi Klasik 

3.5.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas di dalam penelitian ini didasarkan pada uji Jarque-Bera. 

Hipotesis yang akan diuji untuk mengetahui normalitas menurut Winarno (2011) 

yaitu: 

Ho = Nilai residual hasil regresi persamaan terdistribusi normal 

Ha = Nilai residual hasil regresi persamaan tidak terdistribusi normal 
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3.5.2 Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah kondisi adanya hubungan linear antarvariabel 

independen, karena melibatkan beberapa variabel independen (Winarno, 2011). 

Suatu persamaan yang baik seharusnya tidak mengandung multikolinearitas. Syarat 

non-multikolinearitas yaitu hasil uji multikolinearitas tidak melebihi nilai 0.8 

(Winarno, 2011). 

 

3.5.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lainnya. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya bernilai 

tetap, maka hasil regresi persamaan tersebut disebut homoskedastisitas, dan jika 

berbeda disebut heteroskedastisitas (Gujarati, 2006). Hasil regresi persamaan yang 

akurat mensyaratkan tidak terdapat heteroskedastisitas pada hasil regresinya. 

Penelitian ini akan menggunakan uji park untuk mengindentifikasi 

permasalahan heteroskedastisitas dalam hasil regresi persamaannya. 

 

3.5.4 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan residual 

observasi lainnya, otokolerasi lebih mudah timbul jenis data time series, karena 

berdasarkan sifatnya, data masa sekarang dipengaruhi oleh data pada masa-masa 

sebelumnya (Winarno, 2011). Hasil regresi persamaan yang baik mensyaratkan 

tidak terdapat masalah autokorelasi. Penelitian ini menggunakan uji Durbin-

Watson untuk mengetahui ada tidaknya otokolerasi. Hasil pengujian Durbin-

Hubungan simultan..., Irvin Jose Maria De Araujo, Ak.-IBS, 2015



 
56 

 

Watson langsung dapat terlihat dalam hasil regresi persamaan tersebut. Syarat 

suatu persamaan tidak mengalami masalah autokorelasi yaitu nilai DW-Stat berada 

pada kisaran angka 1.54 – 2.46. 

 

3.6 Teknik Pengujian Hipotesis 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dua arah antara variabel 

konservatisme dengan kesulitan keuangan sehingga variabel independen (CONit) 

pada persamaan (i) menjadi variabel dependen pada persamaan (ii) dan sebaliknya. 

Variabel dependen (ZMIit) pada persamaan (i) menjadi variabel independen pada 

persamaan (ii). 

Dalam menganalisis simultan antara kedua variabel tersebut, Wulandari 

(2012) berpendapat bahwa metode yang paling tepat ialah metode Two Stage Least 

Square (TSLS) karena semua variabel dihitung dalam suatu sistem secara 

menyeluruh. Jika konservatisme akuntansi dan kesulitan keuangan saling terkait 

satu sama lain, maka konservatisme akuntansi haruslah merupakan fungsi dari 

kesulitan keuangan. Demikian pula kesulitan keuangan haruslah merupakan fungsi 

dari konservatisme akuntansi (Wulandari, 2012). 

Berikut ini adalah persamaan yang akan digunakan untuk membuktikan 

hubungan antara conditional conservatism dengan kesulitan keuangan perusahaan. 

C_CONit = α1 + α2ZMIit + α3SIZEit + α4LEVit + εit       ....................  (i) 

ZMIit = α1 + α2C_CONit + α3TATO + εit       ......................................  (ii) 

dengan: 

C_CONit  = Conditional conservatism perusahaan i pada tahun t 

ZMIit  = kesulitan keuangan (model Zmijewski) perusahaan i pada tahun t 
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SIZEit = ukuran perusahaan i pada tahun t 

LEVit = leverage perusahaan i pada tahun t 

TATOit = total assets turnover perusahaan i pada tahun t 

ε = error 

 

3.6.1 Uji Determinasi 

Uji Determinasi atau yang biasa disebut Adjusted R
2
 menunjukkan 

kemampuan model untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan 

variabel dependen. Nilai Adjusted R
2
 akan selalu berada di antara 0 dan 1. Semakin 

mendekati 1, berarti semakin besar kemampuan variabel independen untuk 

menjelaskan pengaruhnya kepada variabel dependen. Adjusted R
2
 menyatakan 

proporsi atau persentase dari total variasi variabel tak bebas Y yang dijelaskan oleh 

sebuah variabel penjelas X (Winarno, 2011). 

 

3.6.2 Uji Statistik t 

Uji parsial (t test) dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel- 

variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Pengujian ini 

menggunakan α yang ditetapkan adalah 5%, dengan kriteria probability yang 

dijelaskan melalui ketentuan berikut (Gujarati, 2007): 

1. Jika probability ≤ 0,05, maka berpengaruh signifikan, 

2. Jika probability ≥ 0,05 maka tidak berpengaruh signifikan, 

3. Jika nilai Coefficient negatif (-), maka pengaruhnya negatif, dan 

4. Jika nilai Coefficient positif (+), maka pengaruhnya positif. 
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3.6.3 Uji Statistik F 

Uji F pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel independen yang 

dimasukan dalam model secara bersama – sama berpengaruh terhadap variabel 

dependen. Kriteria yang ditentukan yaitu sebagai berikut: 

1. Jika signifikansi > 0,05 maka Ho diterima, 

2. Jika signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak. 
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BAB IV 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Bab ini akan menguraikan proses pengolahan data dan analisa atas hasil 

olahan data tersebut. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur subsektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia yang ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling. 

Kriteria dalam metode ini telah dijelaskan pada bab III. Berikut disajikan tabel 4.1 

yang menunjukkan proses seleksi sampel dalam penelitian ini. 

Tabel 4.1 Seleksi Sampel 

No Keterangan Jumlah 

1 
Jumlah perusahaan manufaktur subsektor industri barang 

konsumsi tahun 2001 sampai 2013 37 

2 
Jumlah perusahaan manufaktur susebktor industri barang 

konsumsi yang belum IPO di tahun 2001 (7) 

3 Jumlah perusahaan yang memiliki data tidak lengkap (2) 

Jumlah 28 

Periode penelitian: 2001-2013 13 

Total sampel 364 

Sumber: Olahan penulis 

4.2 Statistik Deskriptif 

Hasil statistik deskriptif dari variabel endogen maupun eksogen yang 

digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam tabel 4.2 berikut ini: 
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Tabel 4.2 Statistik Deskriptif 

 C_CON* ZMI SIZE LEV TATO 

Mean 5.45E+08 -5.073860 20.60857 0.500788 1.254769 

Median 4.82E+08 -5.412980 20.56539 0.432224 1.239000 

Maximum 1.41E+09 -2.712843 21.31121 0.748465 1.400000 

Minimum 1.50E+08 -6.351110 20.16218 0.397137 1.053000 

Std. Dev. 3.82E+08 1.221449 0.393685 0.130260 0.120039 

Skewness 1.115747 0.826446 0.412699 1.076330 -0.335260 

Kurtosis 3.219746 2.280493 1.851493 2.569480 1.713658 

      

Jarque-Bera 2.723422 1.760277 1.083523 2.610451 1.139815 

Probability 0.256222 0.414726 0.581723 0.271111 0.565578 

      

Sum 7.08E+09 -65.96018 267.9115 6.510244 16.31200 

Sum Sq. Dev. 1.75E+18 17.90324 1.859854 0.203612 0.172912 

      

Observations 13 13 13 13 13 

*dalam ribu rupiah 

Sumber: hasil olahan data 

C_CON merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur conditional 

conservatism. C_CON dalam penelitian ini dilihat dari besarnya non-operating 

accrual yang dihasilkan oleh manajemen. Berdasarkan tabel 4.2 di atas, diketahui 

bahwa perusahaan sampel memiliki nilai rata-rata non-operating accruals sebesar 

Rp545juta pada periode tahun 2001 hingga 2013, dengan nilai tengahnya sebesar 

Rp482juta. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan sampel memiliki tingkat 

konservatisme yang cukup tinggi. Simpangan baku dari variabel C_CON ini 

sebesar Rp382juta, artinya perusahaan sampel memiliki C_CON dengan 

penyimpangan cukup tinggi dari nilai rata-ratanya. Rata-rata perusahaan sampel 

memiliki nilai C_CON terendah pada tahun 2003 yaitu sebesar Rp150juta, 

sedangkan nilai C_CON tertinggi terjadi pada tahun 2013 dengan skor 

Rp1.400juta. 

ZMI merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur kesulitan 

keuangan. Tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai rata-rata ZMI perusahaan sampel 
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dari tahun 2001 hingga 2013 adalah sebesar -5,07 dengan nilai tengahnya yaitu       

-5,41, yang berarti bahwa dalam periode tersebut, perusahaan sampel secara rata-

rata tidak mengalami kesulitan keuangan. Simpangan baku dari variabel ZMI ini 

sebesar 1,22, artinya perusahaan sampel memiliki ZMI dengan penyimpangan 

yang rendah dari nilai rata-ratanya. Nilai ZMI terendah terjadi pada tahun 2006 

yaitu sebesar -6,35 yang berati pada tahun tersebut, perusahaan sampel secara rata-

rata memiliki kondisi keuangan yang paling baik jika dibandingkan dengan kondisi 

keuangan tahun-tahun yang lainnya. Nilai ZMI tertinggi terjadi pada tahun 2001 

yaitu sebesar -2,71 yang berarti pada tahun tersebut, perusahaan sampel secara 

rata-rata memiliki kondisi keuangan yang paling buruk jika dibandingkan dengan 

kondisi keuangan tahun-tahun yang lainnya.  

SIZE merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur pengaruh ukuran 

perusahaan. Tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai rata-rata SIZE perusahaan sampel 

dari tahun 2001 hingga 2013 adalah sebesar 20,6 dengan nilai tengahnya yaitu 

20,56. Simpangan baku dari variabel SIZE ini sebesar 0,39, artinya perusahaan 

sampel memiliki SIZE dengan penyimpangan yang rendah dari nilai rata-ratanya. 

Nilai SIZE terendah terjadi pada tahun 2002 yaitu sebesar 20,1621, sedangkan nilai 

SIZE tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 21,31. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan sampel secara rata-rata mengalami 

kenaikan pada periode selanjutnya. 

LEV merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur besarnya tingkat 

hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai rata-

rata LEV perusahaan sampel dari tahun 2001 hingga 2013 adalah sebesar 0,5 

dengan nilai tengahnya yaitu 0,43. Simpangan baku dari variabel LEV ini sebesar 
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0,13, artinya perusahaan sampel memiliki LEV dengan penyimpangan yang rendah 

dari nilai rata-ratanya. Nilai LEV terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 

0,397, sedangkan nilai LEV tertinggi terjadi pada tahun 2001 yaitu sebesar 0,748.  

TATO merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam mengoptimalkan kinerja aset-asetnya untuk menghasilkan 

pendapatan bagi perusahaan tersebut. Tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai rata-rata 

TATO perusahaan sampel dari tahun 2001 hingga 2013 adalah sebesar 1,25 dengan 

nilai tengahnya yaitu 1,239. Simpangan baku dari variabel TATO ini sebesar 0,12, 

artinya perusahaan sampel memiliki TATO dengan penyimpangan yang rendah 

dari nilai rata-ratanya. Nilai TATO terendah terjadi pada tahun 2001 yaitu sebesar 

1,053, sedangkan nilai TATO tertinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 1,4. 

 

4.3 Uji Simultanitas 

4.3.1 Pengujian Identifikasi 

Sebelum mengestimasi sistem persamaan dalam model penelitian ini, 

tahapan yang terlebih dahulu dilakukan yaitu memastikan bahwa setiap persamaan 

dalam penelitian ini memenuhi persyaratan identifikasi. Persamaan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

C_CONt = α1 + α2ZMIt + α3SIZEt + α4LEVt + εt  ....................(1), dan 

ZMIt = α1 + α2C_CONt + α3TATOt + εt       ...............................(2) 

Variabel eksogen dalam kedua model tersebut yaitu SIZE, LEV, dan TATO, 

sedangkan variabel endogennya terdiri atas C_CON dan ZMI. Pada persamaan 1, 

terdapat 2 variabel eksogen yaitu SIZE dan LEV dengan variabel endogen dalam 

persamaan 1 yaitu C_CON, sehingga apabila dimasukkan dalam idenfitikasi order 
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condition akan didapatkan hasil K-k = M-m (3-2 = 2-1) atau model dikatakan just 

identified.  

Pada persamaan 2, terdapat 1 variabel eksogen yaitu TATO dengan variabel 

endogen dalam persamaan 2 yaitu ZMI, sehingga apabila dimasukkan dalam 

idenfitikasi order condition akan didapatkan hasil K-k = M-m (3-1 > 2-1) atau 

model dikatakan over identified. 

Berdasarkan hasil yang didapat dari pengujian di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa persamaan memenuhi order condition of identification. Oleh 

karena itu, kedua persamaan dapat dilakukan pengujian simultan dengan Granger 

Causality Test. 

 

4.3.2 Granger Causality Test 

Setelah kedua persamaan dalam penelitian ini dinyatakan lolos uji 

identifikasi, kedua persamaan akan diuji keberadaan hubungan simultan antara dua 

variabel endogennya. Uji simultan dilakukan dengan metode Granger Causality 

Test. Hasil dari pengujian tersebut disajikan pada tabel 4.3 sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Hasil Granger Causality Test 

Null Hypothesis F-statistik Prob. 

ZMI tidak mempengaruhi C_CON 0.32163 0.7367 

C_CON tidak mempengaruhi ZMI 2.96106 0.1275 

Sumber: Hasil olahan data 

Hasil pengujian Granger Causality Test menunjukkan bahwa ZMI tidak 

mempengaruhi C_CON dan sebaliknya C_CON juga tidak mempengaruhi ZMI. 

Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas F-statistik masing-masing di atas 5%. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedua variabel endogen tidak saling 

mempengaruhi secara simultan. Hasil ini berbeda dengan hasil yang diperoleh 
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dalam penelitian Wulandari (2012) dan Biddle, et al, (2012) yang menunjukkan 

adanya hubungan simultan antara kedua variabel endogen tersebut. 

Berdasarkan hasil pengujian Granger Causality Test tersebut di atas, maka 

uji TSLS tidak dapat dilanjutkan. Kedua persamaan dalam penelitian ini akan diuji 

dengan metode OLS sebagai persamaan yang bertindak sebagai individual dan 

tidak berkaitan dengan persamaan lainnya. Kedua persamaan tersebut yaitu: 

C_CONit = α1 + α2ZMIit + α3SIZEit + α4LEVit + εit  ...... (persamaan 1), dan 

ZMIit = α1 + α2C_CONit + α3TATOit + εit       ................. (persamaan 2). 

 

4.4 Hasil Pengujian 

4.4.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan pada hasil regresi persamaan 1 dan persamaan 2 

dalam penelitian ini. (Lihat rincian pada Lampiran 2). Uji normalitas bertujuan 

untuk mengetahui apakah residual hasil regresi persamaan 1 dan persamaan 2 

terdistribusi normal atau tidak. Hasil uji normalitas disajikan dalam grafik 4.1 dan 

grafik 4.2 berikut ini: 

Gambar 4.1 Grafik Distribusi Residual Hasil Regresi Persamaan 1 

 
Sumber: Hasil olahan data 
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Gambar 4.2 Grafik Distribusi Residual Hasil Regresi Persamaan 2 

 
Sumber: Hasil olahan data 

Berdasarkan grafik 4.1, dapat disimpulkan bahwa residual hasil regresi 

persamaan 1 terdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas 

Jarque-Bera yang lebih besar dari 5% yaitu 0.171717. 

Berdasarkan grafik 4.2, dapat disimpulkan bahwa residual hasil regresi 

persamaan 2 terdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas 

Jarque-Bera yang lebih besar dari 5% yaitu 0.241347. 

 

4.4.2 Penentuan Model Regresi Data Panel 

Penentuan model estimasi regresi data panel antara model common effect, 

fixed effect, atau random effect dilakukan dengan melakukan uji Chow dan uji 

Hausman. 

4.4.2.1 Uji Chow 

Uji Chow dilakukan pada hasil regresi persamaan 1 dan persamaan 2 dengan 

fixed effect. (Lihat rincian pada Lampiran 2). Hasil dari uji Chow disajikan dalam 

tabel 4.4 sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Hasil Uji Chow 

Persamaan 1 

Effect Test Statistic d.f. Prob. 

Cross-section F 8.813981 -27,297 0.0000 

Cross-section Chi-square 193.02554 27 0.0000 
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Persamaan 2 

Effect Test Statistic d.f. Prob. 

Cross-section F 22.769685 -26,219 0.0000 

Cross-section Chi-square 324.684299 26 0.0000 

Sumber: Hasil Olahan Data 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, diketahui nilai probabilitas chi-square hasil 

regresi persaman 1 dan persamaan 2 dengan fixed effect sebesar 0.0000. Nilai 

tersebut lebih kecil dari tingkat sinifikansi 0.05, sehingga dapat dikatakan bahwa 

hasil regresi persamaan 1 dan persamaan 2 dalam penelitian ini menggunakan 

model fixed effect dan dapat dilanjutkan ke uji Hausman. 

4.4.2.2 Uji Hausman 

Uji Hausman dilakukan untuk menentukan model estimasi regresi data panel 

antara fixed effect dan random effect. Uji hausman dilakukan pada hasil regresi 

persamaan 1 dan persamaan 2 dengan random effect. (Lihat rincian pada Lampiran 

2). Hasil uji hausman disajikan dalam tabel 4.5 berikut ini: 

Tabel 4.5 Hasil Uji Hausman 

Persamaan 1 

Effect Test Statistic d.f. Prob. 

Cross-section random 13.315601 3 0.0040 

Persamaan 2 

Effect Test Statistic d.f. Prob. 

Cross-section random 2.538181 2 0.2811 

Sumber: Hasil Olahan Data 

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, dapat diketahui nilai probabilitas chi-square 

hasil uji hausman pada hasil regresi persamaan 1 dengan random effect lebih kecil 

Hubungan simultan..., Irvin Jose Maria De Araujo, Ak.-IBS, 2015



 
67 

 

dari tingkat signifikansi 5%, sehingga dapat dikatakan bahwa hasil regresi 

persamaan 1 dalam penelitian ini menggunakan model fixed effect. 

Selain itu, uji hausman pada hasil regresi persamaan 2 dengan random effect 

menunjukkan nilai probabilitas chi-square sebesar 0.2811 atau lebih besar dari 

tingkat signifikansi 5%, sehingga dapat dikatakan bahwa hasil regresi persamaan 2 

dalam penelitian ini menggunakan model random effect. 

 

4.4.3 Hasil Regresi 

Setelah dilakukan regresi dengan OLS menggunakan model fixed effect pada 

persamaan 1 dan model random effect pada persamaan 2, ditemukan adanya 

permasalahan heteroskedastisitas dan autokorelasi pada hasil regresi persamaan 2, 

sehingga hasil regresi persamaan 2 perlu dilakukan. Permasalahan 

heteroskedastisitas diperbaiki dengan white heteroscedasticity ketika melakukan 

equation estimation, sedangkan permasalahan autokorelasi diperbaiki dengan 

metode Cochrane-Orcutt (C-O) (Lihat rincian pada Lampiran 2). 

Berikut ini disajikan hasil regresi persamaan 1 dan persamaan 2 setelah 

dilakukan perbaikan dalam tabel 4.6 berikut ini: 

 

Tabel 4.6 Hasil Regresi Persamaan 1 dan Persamaan 2 

Persamaan 1 Persamaan 2 

Variable 

Independen 
Coef t-Stat Prob. 

Variable 

Independen 
Coef t-Stat Prob. 

C -5.032639 -3.990314 0.0001 C 5.497578 3.427964 0.0007 

ZMI -0.000711 -1.827622 0.0686* C_CON -0.553216 -15.99588 0.0000*** 

SIZE 1.156817 19.04914 0.0000*** TATO -2.485814 -1.554899 0.1215 

LEV 0.259686 3.802941 0.0002*** 
    

R-squared 0.893319 
Adjusted 

R-squared 
0.882544 R-squared 0.833006 

Adjusted 

R-squared 
0.831377 

F-statistic 82.90039 DW-Stat 1.643182 F-statistic 511.2942 DW-Stat 1.758964 
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Prob(F-

statistic) 
0.000000 

  

Prob(F-

statistic) 
0.000000 

  

Keterangan: Keterangan: 

Dependent variable: C_CON Dependent variable: ZMI 

***signifikan pada 1% ***signifikan pada 1% 

**signifikan pada 5% **signifikan pada 5% 

*signifikan pada 10% *signifikan pada 10% 

Sumber data: Hasil Olahan Data (Lihat rincian pada Lampiran 2) 

Setelah regresi pada persamaan 1 dilakukan, dapat disimpulkan persamaan 

regresi sebagai berikut: 

C_CONit = -5.032639 - 0.000711*ZMIit + 1.156817*SIZEit + 0.259686*LEVit 

Adapun interpretasi dari persamaan 1 di atas yaitu: 

a. Koefisien regresi kesulitan keuangan (ZMI) sebesar -0.000711 menunjukkan 

bahwa conditional conservatism (C_CON) pada perusahaan sampel periode 

2001-2013 akan mengalami penurunan sebesar 0.000711 untuk setiap 

kenaikan 1 pada nilai kesulitan keuangan (ZMI) dengan asumsi variabel 

lainnya konstan. 

b. Koefisien regresi ukuran perusahaan (SIZE) sebesar 1.156817 menunjukkan 

bahwa conditional conservatism (C_CON) pada perusahaan sampel periode 

2001-2013 akan naik sebesar 1.156817 untuk setiap kenaikan 1 pada nilai 

ukuran perusahaan (SIZE) dengan asumsi variabel lainnya konstan. 

c. Koefisien regresi tingkat hutang (LEV) sebesar 0.259686 menunjukkan bahwa 

conditional conservatism (C_CON) pada perusahaan sampel periode 2001-

2013 akan naik sebesar 0.259686 untuk setiap kenaikan 1 pada nilai tingkat 

hutang (LEV) dengan asumsi variabel lainnya konstan. 
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d. Apabila kesulitan keuangan (ZMI), ukuran perusahaan (SIZE), dan tingkat 

hutang (LEV) diasumsikan konstan, maka conditional conservatism (C_CON) 

akan turun sebesar 5.032639 

Hasil regresi persamaan 2 berdasarkan tabel 4.4 di atas menghasilkan 

representasi sebagai berikut: 

ZMI = 5.497578 - 0.553216*C_CONit – 2.485814*TATOit 

Adapun interpretasi dari persamaan di atas yaitu: 

a. Koefisien regresi conditional conservatism (C_CON) sebesar -0.553216 

menunjukkan bahwa kesulitan keuangan (ZMI) pada perusahaan sampel periode 

2001-2013 akan mengalami penurunan sebesar 0.553216 untuk setiap kenaikan 

1 pada nilai  conditional conservatism (C_CON) dengan asumsi variabel 

lainnya konstan. 

b. Koefisien regresi total assets turonver (TATO) sebesar -2.485814 menunjukkan 

bahwa kesulitan keuangan (ZMI) pada perusahaan sampel periode 2001-2013 

akan turun sebesar 2.485814 untuk setiap kenaikan 1 pada nilai total assets 

turonver (TATO) dengan asumsi variabel lainnya konstan. 

c. Apabila conditional conservatism (C_CON) dan total assets turonver (TATO) 

diasumsikan konstan, maka kesulitan keuangan (ZMI) akan naik sebesar 

5.497578. 

 

4.4.4 Uji Asumsi Klasik 

4.4.4.1  Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya kemiripan 

antara variabel independen dalam masing-masing persamaan 1 dan persamaan 2. 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel independen dalam masing-masing 
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persamaan telah memenuhi persyaratan non-multikolinearitas. Hasil pengujian 

multikolinearitas variabel independen pada persamaan 1 dan persamaan 2 disajikan 

dalam tabel 4.7 sebagai berikut: 

Tabel 4.7 Uji Multikolinearitas Variabel Independen 

 Persamaan 1 

 

ZMI SIZE LEV 

ZMI 1.000000     

SIZE -0.056579 1.000000   

LEV -0.005698 -0.068560 1.000000 

  

    

  

Persamaan 2 

  

 

C_CON TATO 

C_CON 1.000000   

TATO 0.107868 1.000000 

Sumber: Hasil olahan data 

 

4.4.4.2  Uji Heteroskedastisitas 

Penelitian ini menggunakan uji Park untuk mengetahui ada tidaknya 

heteroskedastisitas dalam hasil regresi persamaan 1 dan persamaan 2. Uji Park 

pada hasil regresi persamaan 1 menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya 

heteroskedastisitas pada hasil regresi persamaan 1. Hal ini ditunjukkan dengan 

probabilitas masing-masing variabel independen pada uji Park yang lebih besar 

dari 5%. 

Uji Park pada hasil regresi persamaan 2 menunjukkan adanya masalah 

heteroskedastisitas  sehingga perlu diatasi dengan white heteroscedasticity ketika 

melakukan equation estimation. Hasil pengujian Park pada hasil regresi persamaan 

1 dan persamaan 2 dapat dilihat dalam tabel 4.8 berikut ini: 
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Tabel 4.8 Uji Heteroskedastisitas Hasil Regresi Persamaan 

 

Sumber: Hasil olahan data (Lihat Rincian pada Lampiran 2) 

 

4.4.4.3 Uji Autokorelasi 

Penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson sebagai cara untuk 

mendeteksi adanya autokorelasi. Hasil regresi persamaan dinyatakan lolos uji 

autokorelasi apabila nilai DW-stat berada pada kisaran 1.54-2.46. Hasil pengujian 

autokorelasi pada hasil regresi persamaan 1 menunjukkan tidak ditemukan adanya 

masalah autokorelasi, sedangkan pada hasil regresi persamaan 2 terdapat 

permasalahan autokorelasi, sehingga diperbaiki dengan metode Cochrane-Orcutt 

(C-O). (Lihat rincian pada Lampiran 2). 

Uji autokorelasi hasil regresi persamaan 1 dan persamaan 2 disajikan dalam 

tabel 4.9 berikut ini: 

Tabel 4.9 Uji Durbin Watson Hasil Regresi Persamaan 

Durbin-Watson Statistic 

DW-stat Persamaan 1 1.643182 

DW-stat Persamaan 2 1.758964 

Sumber: Hasil olahan data 

Persamaan 1 

Heteroskedasticity Test: Park 

Variable Coefficient t-statistic Prob. 

C -4.134474 -0.748035 0.4550 

ZMI 7.16E-05 0.041979 0.9665 

SIZE 0.037286 0.140102 0.8887 

LEV 0.469985 1.570529 0.1174 

        

Persamaan 2 

Heteroskedasticity Test: Park 

Variable Coefficient t-statistic Prob. 

C 2.829474 1.324192 0.1867 

C_CON -0.024495 -0.216166 0.8290 

TATO -0.942965 -2.214714 0.0277 
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Tabel 4.9 menunjukkan bahwa hasil regresi persamaan 1 dan persamaan 2 

tidak lagi mengalami masalah autokorelasi, sehingga hasil regresi persamaan 1 dan 

persamaan 2 dapat dilakukan pengujian hipotesis. 

 

4.4.5 Pengujian Hipotesis 

4.4.5.1  Koefisien Determinasi 

Pada hasil regresi persamaan 1, koefisien determinasi (R
2
) yang ditunjukkan 

dalam tabel 4.6 adalah sebesar 0.893319 atau 89.33%, sedangkan adjusted R
2
 

sebesar 0.882544 atau 88.25%. Hal ini menunjukkan bahwa ZMI, SIZE, dan LEV 

mampu menjelaskan conditional conservatism (C_CON) sebesar 88.25%. Sisanya, 

yaitu sebesar 11.75%, dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam 

persamaan 1 penelitian ini.  

Pada persamaan 2, koefisien determinasi (R
2
) yang ditunjukkan dalam tabel 

4.6 adalah sebesar 0.833006 atau 83.3%, sedangkan adjusted R
2
 sebesar 0.831377 

atau 83.13%. Hal ini menunjukkan bahwa C_CON dan TATO mampu menjelaskan 

kondisi kesulitan keuangan perusahaan (ZMI) sebesar 83.13%. Sisanya, yaitu 

sebesar 16.87%, dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam 

persamaan 2 penelitian ini.  

 

4.4.5.2  Uji Partial (Uji t) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah koefisien regresi dari variabel 

independen secara individual berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen. Kesimpulan yang dapat diambil dari uji t persamaan 1 adalah sebagai 

berikut: 
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1. Hipotesis 1 (H1) dalam penelitian ini yaitu: kesulitan keuangan berpengaruh negatif 

terhadap conditional conservatism. Berdasarkan hasil regresi persamaan 1 pada 

tabel 4.6 di atas, ditemukan nilai probabilitas kondisi kesulitan keuangan (ZMI) 

sebesar 0.0686 atau lebih kecil dari nilai signifikansi 10%, dan koefisien regresi 

dari variabel kesulitan keuangan (ZMI) menunjukkan nilai -0.000711. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa kondisi kesulitan keuangan perusahaan berpengaruh 

signifikan negatif terhadap conditional conservatism, sehingga bisa dinyatakan 

bahwa H1 dalam penelitian ini terbukti. 

2. Hipotesis 2 (H2) dalam penelitian ini yaitu: ukuran perusahaan berpengaruh positif 

terhadap conditional conservatism. Hasil regresi persamaan 1 pada tabel 4.6 di atas 

menunjukkan nilai probabilitas ukuran perusahaan (SIZE) sebesar 0.0000 atau 

lebih kecil dari nilai signifikansi 1%, dan koefisien regresi dari variabel ukuran 

perusahaan (SIZE) menunjukkan nilai 1.156817. Hal ini menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap conditional 

conservatism, sehingga bisa dinyatakan bahwa H2 dalam penelitian ini terbukti. 

3. Hipotesis 3 (H3) dalam penelitian ini yaitu: tingkat hutang berpengaruh positif 

terhadap conditional conservatism. Berdasarkan hasil regresi persamaan 1 pada 

tabel 4.6 di atas, ditemukan nilai probabilitas tingkat hutang (LEV) sebesar 0.0002 

atau lebih kecil dari nilai signifikansi 1%, dan koefisien regresi dari variabel 

tingkat hutang (LEV) menunjukkan nilai 0.259686. Hal ini menunjukkan bahwa 

tingkat hutang berpengaruh signifikan positif terhadap conditional conservatism, 

sehingga bisa dinyatakan bahwa H3 dalam penelitian ini terbukti. 
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Hasil regresi persamaan 2 juga dapat dilihat pada tabel 4.6 di atas. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari uji t persamaan 2 adalah sebagai berikut: 

1. Hipotesis 4 (H4) dalam penelitian ini yaitu: conditional conservatism berpengaruh 

negatif terhadap kondisi kesulitan keuangan. Berdasarkan hasil regresi persamaan 

2 pada tabel 4.6 di atas, ditemukan nilai probabilitas conditional conservatism 

(C_CON) sebesar 0.0000 atau lebih kecil dari nilai signifikansi 1%, dan koefisien 

regresi dari variabel conditional conservatism (C_CON) menunjukkan nilai -

0.553216. Hal ini menunjukkan bahwa conditional conservatism berpengaruh 

signifikan negatif terhadap kondisi kesulitan keuangan perusahaan, sehingga bisa 

dinyatakan bahwa H4 dalam penelitian ini terbukti. 

2. Hipotesis 5 (H5) dalam penelitian ini yaitu: total assets turnover berpengaruh 

negatif terhadap kesulitan keuangan. Berdasarkan hasil regresi persamaan 2 pada 

tabel 4.6 di atas, ditemukan nilai probabilitas total assets turnover (TATO) sebesar 

0.1215 atau lebih besar dari nilai signifikansi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa 

total assets turnover tidak mempengaruhi kondisi kesulitan keuangan perusahaan, 

sehingga bisa dinyatakan bahwa H5 dalam penelitian ini tidak terbukti. 

  

4.4.5.3  Uji F-statistic 

Berdasarkan tabel 4.6 hasil regresi persamaan 1, diketahui bahwa nilai 

probabilitas F-statistic hasil regresi persamaan 1 yaitu 0.000000. Hal ini 

menunjukkan bahwa secara bersama-sama, variabel independen pada persamaan 1 

yaitu kesulitan keuangan (ZMI), ukuran perusahaan (SIZE), dan tingkat hutang 

(LEV) mempengaruhi conditional conservatism (C_CON) secara signifkan. 
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Selain itu, dari tabel 4.6 diketahui juga nilai probabilitas F-statistic hasil 

regresi persamaan 2 sebesar 0.000000. Hal ini menunjukkan bahwa secara 

bersama-sama, variabel independen pada persamaan 2 yaitu conditional 

conservatism (C_CON) dan total assets turnover (TATO) mempengaruhi kondisi 

kesulitan keuangan perusahaaan (ZMI) secara signifkan. 

 

4.5 Analisis Hasil 

1. Pengaruh kesulitan keuangan terhadap conditional conservatism 

Hasil regresi persamaan 1 pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa pada periode 

2001 sampai 2013, kesulitan keuangan mempengaruhi conditional conservatism 

secara signifikan negatif pada perusahaan sampel. Hasil penelitian ini serupa 

dengan hasil penelitian Biddle, et al, (2012) dan Wulandari (2012). Hasil penelitian 

ini membuktikan bahwa manajemen pada perusahaan yang sedang mengalami 

kesulitan keuangan akan berusaha menaikkan laba perusahaan untuk 

menyembunyikan kinerja buruknya. 

Konservatisme akan mengakibatkan laba yang dilaporkan oleh perusahaan 

semakin rendah karena adanya penundaan pengakuan laba dan mempercepat 

pengakuan kerugian. Manajemen akan mengabaikan konservatisme tersebut agar 

bisa melaporkan laba yang besar untuk menutupi kinerja buruknya, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kesulitan keuangan perusahaan, maka 

perusahaan tersebut akan semakin tidak konservatif dalam melaporkan kinerja 

keuangannya. 

2. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap conditional conservatism 

Hasil regresi persamaan 1 pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa pada periode 

2001 sampai 2013, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap 
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conditional conservatism perusahaan sampel. Koefisien yang positif menunjukkan 

bahwa apabila ukuran perusahaan semakin besar, maka perusahaan akan semakin 

konservatif. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan yang besar akan melaporkan 

laba yang semakin konservatif. 

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Wulandari (2012) yang 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak mempengaruhi konservatisme. Di sisi 

lain, hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lo (2005) 

yang membuktikan bahwa semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka 

perusahaan tersebut akan cenderung melaporkan laba rendah secara relatif 

permanen dengan menyelenggarakan akuntansi konservatif. Hasil ini juga 

memperkuat hasil yang ditemukan oleh Sari dan Adhariani (2009) dan Devianty 

(2012) yang menyimpulkan hasil penelitian serupa. 

Perusahaan yang besar akan menanggung beban pajak yang besar dan 

tuntutan pemerintah untuk melakukan pelayanan publik yang besar sehingga 

membutuhkan banyak biaya. Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut 

perusahaan cenderung melaporkan laba rendah dengan menyelenggarakan 

akuntansi konservatif. 

3. Pengaruh tingkat hutang terhadap conditional conservatism 

Hasil regresi persamaan 1 pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa pada periode 

2001 sampai 2013, tingkat hutang berpengaruh signifikan positif terhadap 

conditional conservatism perusahaan sampel. Koefisien yang positif menunjukkan 

bahwa semakin besar tingkat hutang suatu perusahaan, maka semakin besar pula 

conditional conservatism perusahaan tersebut. 
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Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Lo (2005), Deviyanti 

(2012) dan Wulandari (2012) yang membuktikan bahwa tingkat hutang memiliki 

pengaruh yang signifikan positif terhadap conditional conservatism. Ketika 

perusahaan memiliki hutang yang semakin besar, maka kreditur memiliki hak yang 

lebih untuk mengawasi penyelenggaraan akuntansi di dalam perusahaan tersebut 

dibanding pemegang sahamnya, sehingga kreditur akan meminta manajer untuk 

menyelenggarakan akuntansi yang konservatif. Hak kreditur ini tertera dalam 

kontrak untuk melindungi dirinya dari tindakan manajemen yang kurang 

menguntungkan dirinya. Salah satu upaya melindungi diri yaitu dengan 

mensyaratkan manajemen untuk menerapkan pelaporan keuangan yang 

konservatif. 

4. Pengaruh conditional conservatism terhadap kesulitan keuangan 

Hasil regresi persamaan 2 pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa pada periode 

2001 sampai 2013, conditional conservatism berpengaruh signifikan negatif 

terhadap kesulitan keuangan perusahaan. Hasil ini membuktikan bahwa semakin 

perusahaan menerapkan conditional conservatism, maka perusahaan akan semakin 

terhindar dari kondisi kesulitan keuangan. 

Hasil penelitian ini bertentangan dengan dengan hasil penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Wulandari (2012) yang menemukan bahwa konservatisme 

akuntansi tidak mempengaruhi kondisi kesulitan keuangan perusahaan, namun 

sejalan dengan hasil penelitian Biddle, et al, (2012) yang menemukan bahwa 

conditional conservatism berhubungan negatif dengan kesulitan keuangan 

perusahaan. 
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Konservatisme terbukti dapat mengurangi risiko kesulitan keuangan 

perusahaan dengan menunda pengeluaran kas dalam hal pembayaran dividen 

maupun pengeluaran untuk pajak, sehingga perusahaan memiliki kas yang cukup 

untuk menjalankan bisnisnya. Ketersediaan kas ini dapat menghindarkan 

perusahaan dari risiko kesulitan keuangan. 

5. Pengaruh total assets turnover terhadap kesulitan keuangan perusahaan 

 Hasil regresi persamaan 2 pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa pada 

periode 2001 sampai 2013, total assets turnover tidak mempengaruhi kondisi 

kesulitan keuangan perusahaan. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian 

Altman (1968) yang menyatakan bahwa semakin tinggi rasio total assets turnover, 

maka perusahaan akan semakin terhindar dari kondisi kesulitan keuangan. 

Hasil penelitian yang berbeda ini mungkin terjadi karena terdapat faktor 

lainnya yang lebih menentukan kondisi kesulitan keuangan perusahaan 

dibandingkan variabel total assets turnover. Faktor yang mempengaruhi dalam 

penelitian ini yaitu karena adanya kewajiban jangka pendek yang harus segera 

dibayarkan oleh perusahaan pada periode tersebut. Hal ini terlihat dari besarnya 

persentase jumlah hutang jangka pendek perusahaan sampel dibandingkan total 

hutangnya. Kondisi tersebut mengakibatkan jumlah kewajiban jangka pendek yang 

harus dibayarkan oleh perusahaan pun semakin besar, sehingga perusahaan akan 

dihadapkan pada pengeluaran kas yang besar pula. 

 

4.6 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan paparan di atas, dapat dikatakan bahwa kondisi kesulitan 

keuangan berpengaruh signifikan negatif terhadap conditional conservatism. Hal 
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ini mengindikasikan bahwa manajer pada perusahaan yang sedang mengalami 

kesulitan keuangan cenderung menutupi kinerja buruknya dengan tidak 

menerapkan conditional conservatism. Hasil ini memiliki implikasi bahwa 

pengguna laporan keuangan harus berhati-hati dalam menginterpretasikan tingkat 

conditional conservatism yang diterapkan oleh perusahaan. Hasil penelitian ini 

memberikan bukti bahwa perusahaan dengan tingkat conditional conservatism 

yang rendah bisa diduga sedang mengalami kesulitan keuangan. Regulator pun 

dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk mempertimbangkan keberadaan 

konservatisme. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan bukti kepada para 

akademisi bahwa pada kasus di Indonesia periode 2001 sampai 2013, kesulitan 

keuangan berpengaruh signifikan negatif terhadap conditional conservatism 

sehingga dapat dijadikan pertimbangan untuk membuat penelitian berikutnya. 

Variabel ukuran perusahaan dalam penelitian ini terbukti mempengaruhi 

conditional conservatism secara positif. Hal ini memiliki implikasi bahwa 

pengguna laporan keuangan dapat menilai tingkat conditional conservatism yang 

diterapkan perusahaan dengan melihat ukuran perusahaannya, sehingga dapat 

memutuskan bahwa perusahaan yang besar tentunya memiliki nilai non-operating 

accruals yang lebih besar jika dibandingkan dengan perusahaan kecil. Hal ini juga 

memberikan bukti kepada para akademisi bahwa pada kasus di Indonesia periode 

2001 hingga 2013, ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan positif 

terhadap conditional conservatism sehingga dapat dijadikan pertimbangan untuk 

membuat penelitian berikutnya. 

Selain kedua variabel yang dijelaskan di atas, hasil lain dari penelitian ini 

yaitu tingkat hutang memiliki pengaruh signifikan positif terhadap conditional 
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conservatism. Hal ini memiliki implikasi bahwa pengguna laporan keuangan dan 

para akademisi dapat memperkirakan besarnya nilai operating accruals sebagai 

ukuran conditional conservatism yang diterapkan di dalam perusahaan melalui 

tingkat hutang perusahaan tersebut. 

Hasil lain dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa conditional 

conservatism berpengaruh signifikan negatif terhadap kondisi kesulitan keuangan 

perusahaan. Hasil ini memiliki implikasi bahwa pihak manajemen dapat bertindak 

konservatif untuk menyelamatkan perusahaannya dari kesulitan keuangan. Hal ini 

bisa dijadikan pertimbangan bagi regulator dalam mengevaluasi pentingnya 

keberadaan konservatisme bagi keberlangsungan hidup suatu perusahaan dan juga 

bisa dijadikan sebagai bukti kepada para akademisi bahwa pada kasus di Indonesia 

periode 2001 sampai 2013, perusahaan yang menerapkan konservatisme secara 

ketat akan terhindar dari kesulitan keuangan, sehingga dapat dijadikan 

pertimbangan untuk membuat penelitian berikutnya. 

Hasil terakhir dari penelitian ini yaitu total assets turnover tidak berpengaruh 

terhadap kesulitan keuangan perusahaan. Hal ini memiliki implikasi kepada para 

pengguna keuangan bahwa total assets turnover tidak lagi relevan untuk 

memprediksi kesulitan keuangan perusahaan sampel. Selain itu, hasil penelitian 

ini juga dapat dijadikan informasi tambahan dan acuan bagi para akademisi untuk 

melakukan penelitian selanjutnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Hasil uji simultan dalam penelitian ini tidak menunjukkan adanya hubungan 

dua arah antara konservatisme akuntansi dengan kondisi kesulitan keuangan 

perusahaan, sehingga kedua persamaan dalam penelitian ini dianalisa secara 

individual tanpa melihat hubungan simultan antara kedua variabel endogen. Pada 

persamaan 1, conditional conservatism dijadikan sebagai variabel dependen 

sedangkan kesulitan keuangan, size dan leverage dijadikan sebagai variabel 

independen. Pada persamaan 2, kesulitan keuangan dijadikan variabel dependen, 

sedangkan conditional conservatism dan total assets turnover dijadikan variabel 

independen. 

Dari hasil penelitian ini, terbukti bahwa kesulitan keuangan berpengaruh 

signifikan negatif terhadap conditional conservatism. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa para manajer perusahaan yang sedang mengalami kesulitan 

keuangan cenderung menutup kinerja buruknya dengan mengabaikan conditional 

conservatism. 

Hasil lain yang ditemukan dari penelitian ini yaitu ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan positif terhadap conditional conservatism, sehingga para 

pengguna laporan keuangan dapat memprediksi besarnya conditional conservatism 

suatu perusahaan berdasarkan ukuran perusahaan tersebut. Perusahaan yang besar 

akan semakin konservatif dalam melaporkan labanya agar dapat terhindar dari 

beban biaya yang besar yang mungkin akan ditanggung oleh perusahaan, seperti 
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beban pajak yang besar dan tuntutan pemerintah untuk melakukan pelayanan 

publik. 

Selain ukuran perusahaan, ditemukan juga bahwa rasio leverage berpengaruh 

signifikan positif terhadap conditional conservatism, sehingga selain melalui faktor 

ukuran perusahaan, para pengguna laporan keuangan juga dapat memprediksi 

besarnya conditional conservatism suatu perusahaan berdasarkan tingkat hutang 

yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Hal ini menandakan bahwa perusahaan 

dengan tingkat hutang yang tinggi akan semakin dituntut untuk lebih konservatif 

oleh para krediturnya. 

Pada persamaan yang lainnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa 

conditional conservatism berpengaruh signifikan negatif terhadap kesulitan 

keuangan perusahaan. Hasil ini membuktikan bahwa perusahaan yang menerapkan 

conditional conservatism secara ketat akan terhindar kesulitan keuangan. 

Hasil penelitian terakhir yaitu variabel total assets turnover tidak 

mempengaruhi kesulitan keuangan perusahaan, sehingga variabel ini tidak lagi 

relevan untuk memprediksi kondisi kesulitan keuangan perusahaan sampel. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Beberapa keterbatasan yang dihadapi penulis dalam penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan manufaktur subsektor 

industri barang konsumsi, sehingga untuk mendapatkan hasil penelitian yang dapat 

digeneralisir, maka penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas sampel 

penelitiannya. Contohnya seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 
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2. Penelitian ini hanya menggunakan model pengukuran yang dikembangkan oleh 

Givoly (2002) untuk mengukur variabel conditional conservatism. Pada 

kenyataannya, terdapat model pengukuran lainnya untuk konservatisme yang 

sudah dikembangkan oleh para peneliti terdahulu, seperti Khan dan Watts (2009), 

Ahmed dan Duellman (2007), serta Penman dan Zhang (2002). 

3. Penelitian ini hanya menggunakan model pengukuran yang dikembangkan oleh 

Zmijewsky (1984) untuk mengukur variabel kesulitan keuangan. Pada 

kenyataannya, terdapat model pengukuran lainnya untuk kesulitan keuangan yang 

sudah dikembangkan oleh para peneliti terdahulu, seperti Altman (1968), Springate 

(1978), dan Ohlson (1980). 

 

5.3 Saran 

Beberapa saran yang dapat penulis berikan untuk penelitian selanjutnya 

yaitu:  

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan sampel penelitian yang lebih luas 

seperti seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sehingga 

mendapatkan hasil penelitian yang bisa digeneralisir. 

2. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan model pengukuran yang lainnya 

untuk mengukur variabel konservatisme, seperti  Ahmed dan Duellman (2007), 

serta Penman dan Zhang (2002), sehingga dapat dibandingkan hasil penelitian 

antara berbagai model pengukuran tersebut, serta dapat mengukur konsistensi hasil 

penelitian pada model pengukuran yang berbeda. 
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3. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan model pengukuran yang lainnya 

untuk mengukur variabel kesulitan keuangan perusahaan, seperti  Altman (1968), 

Springate (1978), dan Ohlson (1980), sehingga dapat dibandingkan hasil penelitian 

antara berbagai model pengukuran tersebut, serta dapat mengukur konsistensi hasil 

penelitian pada model pengukuran yang berbeda. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 Data Perusahaan Sampel 

No Kode Perusahaan Nama Perusahaan 

1 GGRM Gudang Garam Tbk 

2 RMBA Bentoel International Investama Tbk 

3 DVLA Darya Varia Laboratoria Tbk 

4 INAF Indofarma (Persero) Tbk 

5 KAEF  Kimia Farma (Persero) 

6 KLBF Kalbe Farma (KLBF) 

7 MERK Merck Tbk 

8 PYFA Pyridam Farma Tbk 

9 SQBB Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk 

10 TSPC Tempo Scan Pasific Tbk 

11 MRAT Mustika Ratu Tbk 

12 TCID Mandom Indonesia Tbk 

13 UNVR Unilever Indonesia Tbk 

14 KDSI Kedawung Setia Industrial Tbk 

15 KICI Kedaung Indah Can Tbk 

16 LMPI Langgeng Makmur Industry Tbk 

17 ADES Akasha Wira International Tbk 

18 AISA Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 

19 CEKA Cahaya Kalbar Tbk 

20 DAVO Davomas Abadi Tbk 

21 DLTA Delta Jakarta Tbk 

22 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 

23 MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk 

24 MYOR Mayora Indah Tbk 

25 PSDN Prashida Aneka Niaga Tbk 

26 SKLT Sekar Laut Tbk 

27 STTP Siantar Top Tbk 

28 ULTJ Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk 
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Lampiran 2 Data Output Hasil Penelitian 

1. Statistik Deskriptif 

 C_CON ZMI SIZE LEV TATO 

Mean 5.45E+08 -5.073860 20.60857 0.500788 1.254769 
Median 4.82E+08 -5.412980 20.56539 0.432224 1.239000 

Maximum 1.41E+09 -2.712843 21.31121 0.748465 1.400000 
Minimum 1.50E+08 -6.351110 20.16218 0.397137 1.053000 
Std. Dev. 3.82E+08 1.221449 0.393685 0.130260 0.120039 

Skewness 1.115747 0.826446 0.412699 1.076330 -0.335260 
Kurtosis 3.219746 2.280493 1.851493 2.569480 1.713658 

      
Jarque-Bera 2.723422 1.760277 1.083523 2.610451 1.139815 
Probability 0.256222 0.414726 0.581723 0.271111 0.565578 

      
Sum 7.08E+09 -65.96018 267.9115 6.510244 16.31200 

Sum Sq. Dev. 1.75E+18 17.90324 1.859854 0.203612 0.172912 
      

Observations 13 13 13 13 13 
 

2. Granger Causality Test 

Pairwise Granger Causality Tests 
Date: 01/22/15   Time: 17:03 
Sample: 2001 2013  
Lags: 2   

    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     ZMI does not Granger Cause C_CON  11  0.32163 0.7367 

 C_CON does not Granger Cause ZMI  2.96106 0.1275 
    
     

3. Hasil Uji Normalitas  

Persamaan 1 
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Series: Residuals
Sample 1 133
Observations 133

Mean       1.05e-14
Median  -0.001682
Maximum  0.532792
Minimum -0.842526
Std. Dev.   0.302323
Skewness  -0.020990
Kurtosis   2.054704

Jarque-Bera  4.961718
Probability  0.083671
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Persamaan 2 

 

4. Common Effect 

a. Persamaan 1 

Dependent Variable: C_CON   
Method: Panel Least Squares   
Date: 02/01/15   Time: 09:46   
Sample: 2001 2013   
Periods included: 13   
Cross-sections included: 28   
Total panel (unbalanced) observations: 328  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     ZMI -0.000568 0.000391 -1.452625 0.1473 

SIZE 0.870016 0.023735 36.65599 0.0000 
LEV 0.239927 0.070313 3.412280 0.0007 

C 0.920585 0.494447 1.861850 0.0635 
     
     R-squared 0.807839     Mean dependent var 19.06720 

Adjusted R-squared 0.806060     S.D. dependent var 1.438230 
S.E. of regression 0.633377     Akaike info criterion 1.936617 
Sum squared resid 129.9778     Schwarz criterion 1.982874 
Log likelihood -313.6052     Hannan-Quinn criter. 1.955072 
F-statistic 454.0298     Durbin-Watson stat 0.919355 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

b. Persamaan 2 
 

Dependent Variable: ZMI   
Method: Panel Least Squares   
Date: 02/01/15   Time: 13:01   
Sample: 2001 2013   
Periods included: 13   
Cross-sections included: 27   
Total panel (unbalanced) observations: 248  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C_CON 0.470618 0.130398 3.609086 0.0004 

TATO -1.455649 0.551072 -2.641486 0.0088 
C -13.13265 2.490411 -5.273288 0.0000 
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Series: Residuals
Sample 1 256
Observations 256

Mean       3.43e-15
Median   0.452113
Maximum  5.392440
Minimum -6.636443
Std. Dev.   2.508979
Skewness  -0.282974
Kurtosis   2.329585

Jarque-Bera  8.210702
Probability  0.016484

Hubungan simultan..., Irvin Jose Maria De Araujo, Ak.-IBS, 2015



 
91 

 

R-squared 0.068999     Mean dependent var -5.943548 
Adjusted R-squared 0.061399     S.D. dependent var 3.437828 
S.E. of regression 3.330617     Akaike info criterion 5.256215 
Sum squared resid 2717.788     Schwarz criterion 5.298717 
Log likelihood -648.7707     Hannan-Quinn criter. 5.273325 
F-statistic 9.078766     Durbin-Watson stat 0.207699 
Prob(F-statistic) 0.000157    

     
     

 

5. Fixed Effect 

a. Persamaan 1 

Dependent Variable: C_CON   
Method: Panel Least Squares   
Date: 02/01/15   Time: 09:46   
Sample: 2001 2013   
Periods included: 13   
Cross-sections included: 28   
Total panel (unbalanced) observations: 328  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     ZMI -0.000711 0.000389 -1.827622 0.0686 

SIZE 1.156817 0.060728 19.04914 0.0000 
LEV 0.259686 0.068286 3.802941 0.0002 

C -5.032639 1.261214 -3.990314 0.0001 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.893319     Mean dependent var 19.06720 

Adjusted R-squared 0.882544     S.D. dependent var 1.438230 
S.E. of regression 0.492909     Akaike info criterion 1.512759 
Sum squared resid 72.15893     Schwarz criterion 1.871245 
Log likelihood -217.0925     Hannan-Quinn criter. 1.655785 
F-statistic 82.90039     Durbin-Watson stat 1.643182 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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b. Persamaan 2 

Dependent Variable: ZMI   
Method: Panel Least Squares   
Date: 02/01/15   Time: 13:02   
Sample: 2001 2013   
Periods included: 13   
Cross-sections included: 27   
Total panel (unbalanced) observations: 248  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C_CON -0.149898 0.144601 -1.036631 0.3011 

TATO -0.073410 0.538324 -0.136368 0.8917 
C -3.022186 2.673614 -1.130375 0.2596 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.748599     Mean dependent var -5.943548 

Adjusted R-squared 0.716456     S.D. dependent var 3.437828 
S.E. of regression 1.830603     Akaike info criterion 4.156682 
Sum squared resid 733.8926     Schwarz criterion 4.567526 
Log likelihood -486.4286     Hannan-Quinn criter. 4.322072 
F-statistic 23.28992     Durbin-Watson stat 0.714572 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 

6. Hasil Uji Chow 

a. Persamaan 1 

Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: Untitled   
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 8.813981 (27,297) 0.0000 

Cross-section Chi-square 193.025544 27 0.0000 
     
          

Cross-section fixed effects test equation:  
Dependent Variable: C_CON   
Method: Panel Least Squares   
Date: 02/01/15   Time: 09:47   
Sample: 2001 2013   
Periods included: 13   
Cross-sections included: 28   
Total panel (unbalanced) observations: 328  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     ZMI -0.000568 0.000391 -1.452625 0.1473 

SIZE 0.870016 0.023735 36.65599 0.0000 
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LEV 0.239927 0.070313 3.412280 0.0007 
C 0.920585 0.494447 1.861850 0.0635 
     
     R-squared 0.807839     Mean dependent var 19.06720 

Adjusted R-squared 0.806060     S.D. dependent var 1.438230 
S.E. of regression 0.633377     Akaike info criterion 1.936617 
Sum squared resid 129.9778     Schwarz criterion 1.982874 
Log likelihood -313.6052     Hannan-Quinn criter. 1.955072 
F-statistic 454.0298     Durbin-Watson stat 0.919355 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 

b. Persamaan 2 

Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: Untitled   
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 22.769685 (26,219) 0.0000 

Cross-section Chi-square 324.684299 26 0.0000 
     
          

Cross-section fixed effects test equation:  
Dependent Variable: ZMI   
Method: Panel Least Squares   
Date: 02/01/15   Time: 13:02   
Sample: 2001 2013   
Periods included: 13   
Cross-sections included: 27   
Total panel (unbalanced) observations: 248  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C_CON 0.470618 0.130398 3.609086 0.0004 

TATO -1.455649 0.551072 -2.641486 0.0088 
C -13.13265 2.490411 -5.273288 0.0000 
     
     R-squared 0.068999     Mean dependent var -5.943548 

Adjusted R-squared 0.061399     S.D. dependent var 3.437828 
S.E. of regression 3.330617     Akaike info criterion 5.256215 
Sum squared resid 2717.788     Schwarz criterion 5.298717 
Log likelihood -648.7707     Hannan-Quinn criter. 5.273325 
F-statistic 9.078766     Durbin-Watson stat 0.207699 
Prob(F-statistic) 0.000157    
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7. Random Effect 

a. Persamaan 1 

Dependent Variable: C_CON   
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 02/01/15   Time: 09:47   
Sample: 2001 2013   
Periods included: 13   
Cross-sections included: 28   
Total panel (unbalanced) observations: 328  
Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     ZMI -0.000648 0.000377 -1.719701 0.0864 

SIZE 0.997780 0.042124 23.68659 0.0000 
LEV 0.243508 0.065773 3.702228 0.0003 

C -1.743452 0.877288 -1.987320 0.0477 
     
      Effects Specification   
   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.404422 0.4023 

Idiosyncratic random 0.492909 0.5977 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.629962     Mean dependent var 6.365227 

Adjusted R-squared 0.626535     S.D. dependent var 0.864103 
S.E. of regression 0.500763     Sum squared resid 81.24737 
F-statistic 183.8617     Durbin-Watson stat 1.463146 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.790420     Mean dependent var 19.06720 

Sum squared resid 141.7605     Durbin-Watson stat 0.838574 
     
     

 

b. Persamaan 2 

Dependent Variable: ZMI   
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 02/01/15   Time: 13:03   
Sample: 2001 2013   
Periods included: 13   
Cross-sections included: 27   
Total panel (unbalanced) observations: 248  
Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C_CON -0.073855 0.136495 -0.541079 0.5889 

TATO -0.181625 0.509020 -0.356813 0.7215 
C -4.175914 2.598726 -1.606908 0.1094 
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      Effects Specification   
   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 2.892091 0.7140 

Idiosyncratic random 1.830603 0.2860 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.002084     Mean dependent var -1.159240 

Adjusted R-squared -0.006062     S.D. dependent var 1.839156 
S.E. of regression 1.837665     Sum squared resid 827.3685 
F-statistic 0.255800     Durbin-Watson stat 0.624892 
Prob(F-statistic) 0.774503    

     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared -0.012676     Mean dependent var -5.943548 

Sum squared resid 2956.213     Durbin-Watson stat 0.178371 
     
     

 

8. Hasil Uji Hausman 

a. Persamaan 1 

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 13.315601 3 0.0040 
     
          

Cross-section random effects test comparisons: 
     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     ZMI -0.000711 -0.000648 0.000000 0.5160 

SIZE 1.156817 0.997780 0.001913 0.0003 
LEV 0.259686 0.243508 0.000337 0.3780 

     
          

Cross-section random effects test equation:  
Dependent Variable: C_CON   
Method: Panel Least Squares   
Date: 02/01/15   Time: 09:47   
Sample: 2001 2013   
Periods included: 13   
Cross-sections included: 28   
Total panel (unbalanced) observations: 328  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -5.032639 1.261214 -3.990314 0.0001 

ZMI -0.000711 0.000389 -1.827622 0.0686 
SIZE 1.156817 0.060728 19.04914 0.0000 
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LEV 0.259686 0.068286 3.802941 0.0002 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.893319     Mean dependent var 19.06720 

Adjusted R-squared 0.882544     S.D. dependent var 1.438230 
S.E. of regression 0.492909     Akaike info criterion 1.512759 
Sum squared resid 72.15893     Schwarz criterion 1.871245 
Log likelihood -217.0925     Hannan-Quinn criter. 1.655785 
F-statistic 82.90039     Durbin-Watson stat 1.643182 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 

b. Persamaan 2 

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 2.538181 2 0.2811 
     
          

Cross-section random effects test comparisons: 
     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     C_CON -0.149898 -0.073855 0.002279 0.1112 

TATO -0.073410 -0.181625 0.030691 0.5368 
     
          

Cross-section random effects test equation:  
Dependent Variable: ZMI   
Method: Panel Least Squares   
Date: 02/01/15   Time: 13:03   
Sample: 2001 2013   
Periods included: 13   
Cross-sections included: 27   
Total panel (unbalanced) observations: 248  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -3.022186 2.673614 -1.130375 0.2596 

C_CON -0.149898 0.144601 -1.036631 0.3011 
TATO -0.073410 0.538324 -0.136368 0.8917 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.748599     Mean dependent var -5.943548 

Adjusted R-squared 0.716456     S.D. dependent var 3.437828 
S.E. of regression 1.830603     Akaike info criterion 4.156682 
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Sum squared resid 733.8926     Schwarz criterion 4.567526 
Log likelihood -486.4286     Hannan-Quinn criter. 4.322072 
F-statistic 23.28992     Durbin-Watson stat 0.714572 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 

9. Regresi Persamaan Conditional Conservatism (Persamaan 1) 

Dependent Variable: C_CON   
Method: Panel Least Squares   
Date: 02/01/15   Time: 09:52   
Sample: 2001 2013   
Periods included: 13   
Cross-sections included: 28   
Total panel (unbalanced) observations: 328  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -5.032639 1.261214 -3.990314 0.0001 

ZMI -0.000711 0.000389 -1.827622 0.0686 
SIZE 1.156817 0.060728 19.04914 0.0000 
LEV 0.259686 0.068286 3.802941 0.0002 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.893319     Mean dependent var 19.06720 

Adjusted R-squared 0.882544     S.D. dependent var 1.438230 
S.E. of regression 0.492909     Akaike info criterion 1.512759 
Sum squared resid 72.15893     Schwarz criterion 1.871245 
Log likelihood -217.0925     Hannan-Quinn criter. 1.655785 
F-statistic 82.90039     Durbin-Watson stat 1.643182 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 

10. Hasil Regresi Persamaan Kesulitan Keuangan (Persamaan 2) 

Dependent Variable: ZMI2   
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 02/02/15   Time: 14:40   
Sample (adjusted): 2002 2013   
Periods included: 12   
Cross-sections included: 26   
Total panel (unbalanced) observations: 208  
Swamy and Arora estimator of component variances 
White cross-section standard errors dan covariance (d.f. corrected) 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C_CON2 -0.553216 0.034585 -15.99588 0.0000 

TATO2 -2.485814 1.598698 -1.554899 0.1215 
C 5.497578 1.603744 3.427964 0.0007 
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Effects Specification 
   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 2.624156 0.1488 

Idiosyncratic random 6.277014 0.8512 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.833006     Mean dependent var -5.181043 

Adjusted R-squared 0.831377     S.D. dependent var 15.40959 
S.E. of regression 6.327763     Sum squared resid 8208.321 
F-statistic 511.2942     Durbin-Watson stat 1.758964 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.818427     Mean dependent var -8.416714 

Sum squared resid 9942.412     Durbin-Watson stat 1.452177 
     
     

 

11. Uji Multikolinearitas 

Persamaan 1 
 

 ZMI SIZE LEV 
    
    ZMI  1.000000   

SIZE -0.056579  1.000000  
LEV -0.005698 -0.068560  1.000000 
 
 

Persamaan 2 
 

 C_CON TATO 
   
   C_CON  1.000000  

TATO  0.107868  1.000000 
 
 
 

12.  Uji Heteroskedastisitas 

a. Persamaan 1 

Dependent Variable: LOG(RES2)   
Method: Panel Least Squares   
Date: 02/01/15   Time: 09:51   
Sample: 2001 2013   
Periods included: 13   
Cross-sections included: 28   
Total panel (unbalanced) observations: 328  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -4.134474 5.527114 -0.748035 0.4550 

ZMI 7.16E-05 0.001705 0.041979 0.9665 
SIZE 0.037286 0.266133 0.140102 0.8887 
LEV 0.469985 0.299253 1.570529 0.1174 
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      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.166084     Mean dependent var -3.140915 

Adjusted R-squared 0.081850     S.D. dependent var 2.254342 
S.E. of regression 2.160113     Akaike info criterion 4.467941 
Sum squared resid 1385.829     Schwarz criterion 4.826427 
Log likelihood -701.7424     Hannan-Quinn criter. 4.610967 
F-statistic 1.971700     Durbin-Watson stat 1.803733 
Prob(F-statistic) 0.002440    

     
      

 

b. Persamaan 2 

Dependent Variable: LOG(RES2)   
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 02/01/15   Time: 13:05   
Sample: 2001 2013   
Periods included: 13   
Cross-sections included: 27   
Total panel (unbalanced) observations: 248  
Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2.829474 2.136756 1.324192 0.1867 

C_CON -0.024495 0.113315 -0.216166 0.8290 
TATO -0.942965 0.425773 -2.214714 0.0277 

     
      Effects Specification   
   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 1.369456 0.3943 

Idiosyncratic random 1.697274 0.6057 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.020289     Mean dependent var 0.464626 

Adjusted R-squared 0.012291     S.D. dependent var 1.736609 
S.E. of regression 1.727384     Sum squared resid 731.0450 
F-statistic 2.536858     Durbin-Watson stat 1.039880 
Prob(F-statistic) 0.081191    

     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared -0.013817     Mean dependent var 1.302871 

Sum squared resid 1161.715     Durbin-Watson stat 0.656929 
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Curriculum Vitae      Irvin Jose Maria de Araujo 

 

PERSONAL INFORMATION 

Name  : Irvin Jose Maria de Araujo 

Address : Jalan Kemang Barat III, Jakarta Selatan 

Handphone : 0852 5309 2218 

Email  : airvinde@outlook.com 

Sex  : Male 

Date of Birth : Suai, July 24th 1993 

Mortial Status : Single 

Religion : Catholic 

 

EDUCATION BACKGROUND 

1. 2011-2015 : Accounting Major at Indonesia Banking School 

2. 2008-2011 : SMA Negeri 1 Kota Kupang 

 

COURSE AND EDUCATION 

1. 2015 : Credit analysis, Trade Finance, and Basic Treasury, Mandiri University 

2. 2014 : Leadership training at Rindam Jaya, Condet 

3. 2013 : Customer Service and Selling Skill Training, PT e-Depro Management 
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INTERNSHIP EXPERIENCE 

1. 2014 : Internship at Bank Mandiri Urip Sumohardjo Kupang, NTT 

2. 2013 :Internship at Bank Indonesia Semarang 

 

ORGANIZATIONAL EXPERIENCE 

1. 2014 : Head of Controlling Division at Dewan Mahasiswa STIE IBS 

2. 2013 : Leader Organization of HMPS Akuntansi STIE IBS 

 

PERSONAL SKILL 

1. Good Communication gained base from my experience as IBS Ambassador since 

2012 

2. Can work in group and underpressure base on my experience in organization 

 

COMPUTER SKILL 

1. Capable for operating microsoft office tools (MS Word, MS Excel, MS Powerpoint) 

2. Certified in using MYOB application 

 

ADDITIONAL INFORMATION 

1. Involved in campus event “ FUN Accounting Competition 2014”, as a first place 

2. Involved in CPA Australia’s event in 2014, as a top five 

3. Involved in National Accounting Olympiad 2014 at Gadjah Mada University as a top 

20 

4. Involved in campus event “Stock Simulation 2013” as a first place 
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